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DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 001429/01 DATA: 27/11/0 1
INÍCIO: 15:07 TÉRMINO: 15:08 DURAÇÃO: 00:01
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:01 PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISORES: ANDRÉA MACEDO
SEM SUPERVISÃO
CONCATENAÇÃO: ELIANA RAMAGEM

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião transferida para as 18h30min.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Declaro abertos os trabalhos da 28ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que
transfiro para as 18h30min.

Está encerrada a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 001444/01 DATA: 27/11/0 1
INÍCIO: 18:47 TÉRMINO: 18:48 DURAÇÃO: 00:01
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:01 PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISORES: LEINE
SEM SUPERVISÃO
CONCATENAÇÃO: ELIANA RAMAGEM

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Suspensão da reunião em decorrência do iní cio da Ordem do Dia.

OBSERVAÇÕES
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Declaro abertos os trabalhos da
28ª Reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Como já se iniciou a Ordem do Dia suspenderemos esta reunião e a retomaremos
amanhã, às 10 horas.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 1.454/2001 DATA: 28/11/ 2001
INÍCIO: 11h24min TÉRMINO: 11h33min DURAÇÃO: 9min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 10min PÁGINAS: 5 QUARTOS: 2
REVISORES: LEINE
SUPERVISÃO: SEM SUPERVISÃO
CONCATENAÇÃO: DEBORA

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Leitura do Expediente. Inexistência de aco rdo em relação à matéria.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa devido à falta de acordo em relação à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Havendo número regimental,

declaro reabertos os trabalhos da 28ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias da Pauta nº

27/2001, em que estão incluídos todos os relatórios aos projetos de lei de créditos

adicionais que tramitam nesta Comissão, subtítulos e requerimentos, com exceção do PLM

nº 28, que foi retirado de pauta.

Apreciação da Ata da 27ª Reunião Ordinária, realizada em 20, 21 e 22 de novembro

de 2001.
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Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter sido

distribuída antecipadamente.

Em discussão.  (Pausa.)

Não havendo discussão, e conforme o estabelecido na alínea “f” do art.  9º do

Regulamento Interno desta Comissão, declaro a ata aprovada.

Expediente.

Correspondência interna recebida.

Ofício nº 548, de 23 de novembro, do Senador Tião Viana, solicitando a exclusão

das obras relativas a construções de trechos rodoviários nas BR-317/AC – Brasiléia/Assis

Brasil e BR-364 – Sena Madureira/Rio Liberdade/Rodrigues Alves do Relatório de Obras

Irregulares, tendo em vista decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União.

Expediente de 23 de novembro, do Senador Arlindo Porto, solicitando a designação

de novo Relator para o Projeto de Lei nº 90/2001-CN.

Ofício nº 91, de 23 de novembro, do Deputado Virgílio Guimarães, solicitando a

designação de novo Relator para o Subtítulo 23.685.0420.1615.0001, Modernização da

Infra-Estrutura Aeroportuária em Salvador, na Bahia.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão deferido

pelo Presidente.

Ofício nº 361, de 21 de novembro, justificando a ausência do Deputado Milton Monti

nos dias 13 e 14 de novembro.

Correspondência externa recebida.
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Ofício nº 58, de 13 de novembro, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, solicitando empenho quanto à emenda de segurança pública para o Distrito
Federal.

Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral, Deputado Sampaio
Dória, e ao Relator-Setorial da Área Temática III, Deputado Félix Mendonça.

Ofício nº 465, de 23 de novembro, da Secretaria-Executiva do Ministério do

Planejamento e Orçamento, encaminhando as informações solicitadas no Ofício nº 233,

desta Presidência, sobre o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –

SIASG.

Redistribuição de matéria.

Subtítulo 26.784.0231.3325.0001 – Recuperação da Infra-Estrutura Aeroportuária de

Santos, no Estado de São Paulo. Relator designado Deputado Zé Gomes da Rocha, do

PMDB de Goiás.

Subtítulo 25.752.0292.3244.0001 – Implantação do Sistema de Transmissão de

Mato Grosso, 345 quilômetros de linha de transmissão e doze subestações, totalizando

540 MVA, no Estado do Mato Grosso. Relator designado: Deputado Márcio Reinaldo

Moreira, do PPB de Minas Gerais, que também fica designado para relatar a Modernização

da Infra-Estrutura Aeroportuária  em Salvador, na Bahia.

Subtítulo 23.685.0420.1615.0001.

Calendário de votações dos relatórios setoriais do Orçamento para 2002: amanhã,

quinta-feira, às 9h, início das discussões dos relatórios setoriais referentes às Áreas

Temáticas Poderes de Estado e Representação; Justiça e Defesa; Fazenda e

Desenvolvimento.
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A discussão desses relatórios será encerrada amanhã, e o prazo para apresentação

dos destaques será até segunda-feira, às 15h.

Segunda-feira, dia 3, votação dos relatórios das Áreas Temáticas 1, 2 e 3. Início das

discussões dos relatórios dos Setores 4, 8 e 10 — Agricultura; Previdência e Assistência

Social; Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Terça-feira, pela manhã, votação dos Relatórios 4, 8 e 10.

Em seguida à votação desses relatórios, serão colocados em discussão os dois

últimos relatórios que faltam — Saúde e Educação e Recursos Hídricos e Infra-estrutura —,

ininterruptamente, devendo a votação dos relatórios setoriais ser encerrada na quarta-feira.

Será divulgado calendário que será entregue a cada membro titular e suplente da

Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Apelo a todos os Srs.

Parlamentares no sentido de estarem nesta Comissão amanhã, às 9h, para discussão dos

relatórios apontados, e na segunda-feira, às 15h, para votação dos destaques.

Com a palavra, para um questão de ordem, o Sr. Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, em relação a esse

cronograma, não está nada decidido, porque não existe acordo. Está claro que não existiu

acordo em relação a esse calendário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A idéia da Comissão é essa, nobre

Deputado.
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O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sim, a idéia é essa, mas não há acordo. Nem

o PFL, o PL, o PSD ou o PT fizeram acordo. Quer dizer, em tese, esses prazos não

existem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Plenário vai resolver isso no

momento oportuno.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS  – Como é?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Plenário vai decidir isso no

momento oportuno.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Então, vai ser submetido a votação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Plenário é quem decidirá essas

questões.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – O que eu gostaria de sugerir, Sr.

Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Essas são as propostas da

Presidência da Comissão de Orçamento. O Plenário, no momento oportuno, decidirá o que

for mais adequado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Para contraditar o meu amigo de

Alagoas, que tem toda a legitimidade na reclamação que está fazendo, o PFL concorda

com o calendário que o Presidente acabou de anunciar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Como não há acordo em torno dos

créditos, ficará suspensa a sessão, até amanhã, às 9h, quando, impreterivelmente, serão

votados os relatórios setoriais da pauta.
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Portanto, hoje ficou designado um comitê de cinco Parlamentares,
coordenado pelo Deputado Santos Filho e composto pelos Deputados
Giovanni Queiroz, Nilo Coelho, Jorge Khoury, Márcio Reinaldo Moreira e
Milton Monti, para acertar as prioridades dos créditos adicionais.

Suspenderei a reunião, lembrando que haverá outra amanhã, às 9h.

Está suspensa a sessão.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião ordinária N°: 001483/01 DATA: 29/11/0 1
INÍCIO: 09h58min TÉRMINO: 13h40min DURAÇÃO: 03h41min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 03h45min PÁGINAS: 92 QUARTOS: 23
REVISORES: ANDRÉA MACEDO, ANNA AUGUSTA, CÁSSIA REGI NA, GILBERTO, LEINE, LIZ,
VÍCTOR
SUPERVISÃO: ANA MARIA, CLÁUDIA LUIZA, DEBORA, J. CA RLOS, MYRINHA
CONCATENAÇÃO: CLÁUDIA LUIZ

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Leitura e discussão dos relatórios setoria is atinentes às Áreas Temáticas I, II e III —
Fazenda e Desenvolvimento, Justiça e Defesa e Poder es do Estado e Representação.

OBSERVAÇÕES

Há orador não identificado.
A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número regimental,
declaro reiniciada a 28ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação dos relatórios setoriais apresentados à
Área I — Poderes do Estado e Representação, à Área II — Justiça e Defesa e à Área III —
Fazenda e Desenvolvimento.

Ofício nº 98, de 21 de novembro, do Deputado João Caldas, solicitando que sejam
anexadas ao seu pedido de anulação e exclusão das emendas apresentadas pela bancada
de Alagoas ao Orçamento 2002 as matérias jornalísticas por ele encaminhadas.

Ofício nº 99, de 28 de novembro, do Deputado João Caldas, solicitando a inclusão
imediata na pauta de reunião da Comissão da sua petição para anulação e exclusão de
emendas apresentadas pela bancada de Alagoas ao Orçamento 2002.

Correspondências externas recebidas.
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Ofício nº 1.278, de 26 de novembro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
solicitando apoio na aprovação de emendas para o Tribunal. Cópia desse expediente foi
enviada ao Relator-Geral, Deputado Sampaio Dória.

Ofício nº 1.469, de 27 de novembro, do DENATRAN, solicitando acréscimo no valor
do orçamento para o DENATRAN e FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação
de Trânsito.

Avisos remetidos pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Humberto Souto:

Ofício nº 6.415, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 980, de
2001, sobre a auditoria realizada na Secretária da Receita Federal, na Secretaria Executiva
do Ministério da Previdência e Assistência Social, na Secretaria de Orçamento Federal e na
Secretaria Especial de Política Econômica, para avaliar a previsão de receita incluída na
proposta orçamentária de 2002.

Ofício nº 6.417, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 976, de
2001, sobre a auditoria realizada na construção do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza
— Linha 1.

Ofício nº 6.418, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 978, de
2001, sobre auditoria realizada na obra de implantação do Sistema de Trens Urbanos de
Recife — CBTU.

Ofício nº 6.419, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 981, de
2001, sobre auditoria realizada nas obras de expansão do Sistema de Trens Urbanos de
Porto Alegre, no trecho Sapucaia—São Leopoldo.

Ofício nº 6.420, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 982, de
2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção, ampliação, reforma e
aparelhamento de estabelecimentos penais, em Mato Grosso.

Ofício nº 6.421, de 21 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 977, de
2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum nos
Municípios de Pão de Açúcar e Olho D’água, em Alagoas.

Expedientes encaminhados pela Secretaria de Controle Externo do Acre ao Tribunal
de Contas da União:

Ofícios nºs 257 e 269, de 20 e 22 de novembro, respectivamente, do Secretário da
SECEX/Acre, informando sobre o saneamento das irregularidades graves nas obras de
construção de trechos rodoviários no Corredor Fronteira-Norte/ BR-364/Acre — Sena
Madureira/Rio Liberdade/Rodrigues Alves e nas obras de construção de trechos rodoviários
no Corredor Fronteira-Norte/BR-317/Acre— Basiléia/Assis Brasil.

Ordem do Dia.
Apresentação e discussão dos relatórios setoriais apresentados à proposta

orçamentária para 2002.
Tem a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA  – Sr. Presidente, peço inversão de pauta,

para que possamos analisar a Área Temática III logo no início da reunião. Eu já havia
combinado a inversão com os Srs. Relatores.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou colocar em votação a
proposta de V.Exa.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada no Senado.
Passa-se à apreciação da Área Temática III — Fazenda e Desenvolvimento.
Tem a palavra o Relator-Setorial da matéria, Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados e

Senadores, passo a ler o relatório.
Histórico.
Em cumprimento ao disposto no art. 84 da Constituição Federal, combinado com o

art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Presidente da
República, por meio da Mensagem nº 591, submete à apreciação do Congresso Nacional o
Projeto de Lei nº 32 de 2001-CN, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício de 2002”.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, na forma estabelecida no art. 9º da Resolução nº 1, de 2001-CN, e de
conformidade com parâmetros estabelecidos pelo Parecer Preliminar, coube-me examinar,
no âmbito da Área Temática III — Fazenda e Desenvolvimento, a programação das
unidades orçamentárias pertencentes ao Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, seus órgãos, entidades e fundos, os Encargos Financeiros
da União, as Operações Oficiais de Crédito, as Transferências de Recursos sob a
Supervisão dos Ministérios e o Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal,
consoante resumo no Quadro 1.

Sr. Presidente, com relação ao Ministério da Fazenda, tenho apenas uma
observação a fazer, no que se refere ao Banco do Estado de Goiás. Está previsto um leilão
para o dia 4 de dezembro de 2001, mas nós incluímos a matéria no relatório, porque o
leilão ainda não foi realizado. Posteriormente, o Executivo fará as modificações pertinentes.

Da Análise da Proposta Setorial e Execução Orçamentária.
As dotações orçamentárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social aprovadas

no Congresso Nacional (lei e créditos adicionais) no período 1998/2001, assim como a
proposta para 2002, estão registradas no Quadro II.

Quadro II - Dotações Orçamentárias Aprovadas no Período 1998/2001 e Proposta
para 2002. Órgãos: Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Encargos Financeiros da União, Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, Operações Oficiais de Crédito e Refinanciamento da Dívida Pública
Mobiliária Federal.
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As dotações dos órgãos englobados na área temática apresentam a seguinte
evolução: 356 bilhões, em 1998; 434 bilhões, em 1999; 435 bilhões, em 2000; e 741
bilhões, em 2001. A dotação proposta para 2002 é de 404 bilhões, representando redução
de 45,5% em relação a 2001.

A redução no exercício de 2002 pode ser explicada basicamente por três fatores: a)
o alongamento do prazo médio de vencimento da dívida pública, que permitiu um
decréscimo na dotação com o Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, que
passou de 529 bilhões para 215 bilhões; b) a redução com Encargos Financeiros da União,
que passou de 141 bilhões, em 2001, para 111 bilhões, na proposta de 2002, também por
conta da redução substancial da cobertura do resultado negativo apurado no BACEN; e c)
a redução com Operações Oficiais de Crédito, que passou de 9,5 bilhões para 9,3 bilhões.
Os demais órgãos sofreram pequenos aumentos: Ministério da Fazenda, mais 3,1%;
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mais 2,6%; e Transferências
de Estados, Distrito Federal e Municípios, mais 11,8%.

O Quadro III registra as dotações por Grupo de Despesa — GND, constante do
projeto de lei orçamentária para 2001, os valores efetivamente aprovados pelo Congresso
Nacional (Autógrafo), e as dotações propostas pelo Poder Executivo para 2002.

Quadro III - Dotações por Grupo de Despesa. GND: Pessoal e Encargos Sociais,
mais 8,9%; Juros e Encargos da Dívida, menos 17,9%; Outras Despesas Correntes, mais
12,2%; Investimentos, menos 19,6%; Amortização da Dívida, menos 54,7%; Inversões
Financeiras, menos 16,6%; Reserva de Contingência, mais 16%.

As dotações da área temática na proposta orçamentária para 2002 estão
concentradas nos seguintes grupos de despesa: 67,7% para Amortização da Dívida; 14,1%
para Outras Despesas Correntes; e 14% para Juros e Encargos da Dívida. Os demais
grupos representam apenas 4,2% do total.

Em conformidade com o art. 30 da Resolução nº 1/2001-CN, cabe destacar que o
projeto de lei orçamentária atende às normas constitucionais e legais, especialmente
quanto à compatibilidade da proposta com a lei do Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

As dotações nos orçamentos fiscal e da seguridade social das unidades englobadas
na área temática estão comentadas na presente seção. Do mesmo modo, serão
apresentados os dados dos orçamentos de investimentos, assim como as informações da
execução orçamentária recente.

Execução Orçamentária Recente.
Em conformidade com o art. 30, inciso II, da Resolução nº 1/2001-CN, o Quadro V

registra as informações sobre a execução orçamentária até 1º de novembro de 2001. No
exercício financeiro de 2001, o percentual de valores pagos em relação ao autorizado para
a área temática corresponde a 43,31%.

Os maiores índices de execução são observados nas seguintes unidades
orçamentárias: Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, com 93,89%; Governo
do Distrito Federal — Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, com 91,75%;
Serviço Federal de Processamento de Dados, com 84,51%; Transferências Constitucionais
— Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, com 82,76%; Recursos sob
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Supervisão do Ministério de Minas e Energia, com 80,46%; e Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — INMETRO, com 80,05%.

Os menores índices de execução são do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, do Fundo de Compensação e Variações
Salariais, do Fundo de Garantia à Exportação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e
do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade.

Das Emendas Individuais e Coletivas.
Foram apresentadas 51 emendas aos órgãos que integram a programação da área

temática, sendo 41 emendas individuais e 10 emendas coletivas, conforme resumo do
Quadro VII. Ministério da Fazenda: coletiva, 30 milhões; Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior: coletiva, 185 milhões; individual, 13 milhões, 225 mil;
Operações Oficiais de Crédito: coletiva, 600 milhões; Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios: coletiva, 115 milhões; individual, 450 mil. Total: 943 milhões e 700
mil.

Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das empresas
estatais subordinadas aos órgãos integrantes deste setor.

Critérios para Apreciação das Emendas.
Esta relatoria esforçou-se no sentido de acolher todas as emendas, inclusive

promovendo os ajustes de ordem técnica necessários. Com isso obteve a seguinte
distribuição dos recursos aprovados: emendas individuais, 13,7 milhões; emendas de
bancada, 56 milhões; emendas de Comissões, 15 milhões. Total aprovado: 84,7 milhões.

Consoante o art. 30, inciso IV, da Resolução nº 1/2001-CN, o presente tópico tem o
objetivo de apresentar os critérios básicos utilizados nos cancelamentos e acréscimos
efetuados na área setorial.

O critério para acolhimento das emendas individuais baseou-se na observância das
prescrições do Parecer Preliminar e no mérito de cada uma delas. Dada a impossibilidade
de o Relator conhecer a realidade e as necessidades específicas das localidades para as
quais pretendem os autores canalizar recursos, a mensuração do mérito ficou a cargo dos
interessados.

No que se refere às demandas coletivas, na análise das emendas foram
consideradas características com existência ou não de dotações no PL 32/2001-CN, os
valores históricos alocados às ações e as informações encaminhadas ao Congresso
Nacional pelo Tribunal de Contas da União. Levando em conta, porém, a escassez de
recursos para atendimento pleno de todas as solicitações e o princípio de que compete ao
Poder Legislativo o estabelecimento de prioridades na peça orçamentária, algum tipo de
ação deverá ser priorizada na distribuição dos recursos, de forma a dar maior efetividade
às dotações aprovadas, evitando-se a pulverização de esforços.

No atendimento das demandas coletivas e de iniciativa das bancadas estaduais foi
considerado, além dos fatores mencionados, o número de emendas de bancada na Área
Temática Fazenda e Desenvolvimento. A bancada do Acre apresentou uma única emenda,
a bancada do Distrito Federal apresentou duas emendas e a bancada de Roraima
apresentou duas emendas.

Da Atuação da Relatoria.
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O art. 24 da LDO/2002 determina que a lei orçamentária somente poderá incluir
projetos ou subtítulos de projetos novos se tiverem sido adequadamente contemplados
todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento (inciso I), além de os recursos
alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa
(inciso II). O item 18.6 do Parecer Preliminar ao PL nº 32 de 2001-CN estabelece ainda que
as relatorias setoriais, nos seus relatórios, atenderão ao disposto no art. 24, inciso I, da
LDO/2002, atribuindo prioridade às obras em fase de conclusão, assim entendidas aquelas
com mais de 80% de execução física. Esses dispositivos estão sendo atendidos na Área
Temática Fazenda e Desenvolvimento.

Nas informações encaminhadas ao Tribunal de Contas da União quanto às obras
com irregularidades graves não constam em observações da Área Temática Fazenda e
Desenvolvimento. Cabe destacar, entretanto, que nas informações quanto aos
empreendimentos com indícios de falhas/impropriedades encontra-se o Programa de
Trabalho 28.845.0904.5593.0004, referente à implantação do Metrô do Distrito Federal, da
unidade orçamentária do Governo do Distrito Federal — Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda.

Recomendações ao Relator-Geral.
Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento adequado das

emendas apresentadas no âmbito desta área temática, várias demandas deixaram de
receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do desenvolvimento
nacional. Diante disso, solicitamos especial empenho, por parte da relatoria geral, na
alocação de recursos adicionais às emendas que não puderam ser acolhidas
integralmente, em particular a de nº 50100004, que trata do alongamento das dívidas
originárias de crédito rural (MP nº 9, de 31 de outubro de 2001). Autor: Comissão de
Agricultura e Política Rural; Emenda: nº 50100004; Ação: Equalização dos Juros e Bônus
de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de
1995, e nº 9.866, de 1999).

Essa emenda, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, refere-se aos recursos
apresentados pela Comissão de Agricultura. Entretanto, como o volume de recursos era da
ordem de 600 milhões e não poderia ser atendido, foi feita apenas uma indicação ao
Relator-Geral, de dotação de 1 milhão de reais, no sentido de que se abra uma janela e
possa ser atendida essa emenda.

Voto do Relator.
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 32, de 2001-CN, encaminhado por

intermédio da Mensagem nº 591, de 2001-CN, relativamente às unidades orçamentárias
afetas a esta área temática, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.

O texto é assinado por mim, Deputado Félix Mendonça, na Sala da Comissão Mista,
em 29 de novembro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório que
acaba de ser lido.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, levanto esta questão
de ordem tendo em vista a inclusão do tema nesta reunião. Pelo que percebo, esta reunião
é continuidade da anterior, em cuja Ordem do Dia não havia previsão de discussão do
Orçamento. Sei que houve um entendimento entre os Líderes no sentido de que este
assunto poderia vir a ser incluído, mas não houve nenhum acordo formal.

Fui informado pelo nosso Líder Walter Pinheiro que, em razão dos acontecimentos
de ontem, o PT não estaria disposto a fazer nenhum tipo de negociação, com nenhuma
bancada, em nenhuma Comissão, para assunto nenhum, enquanto perdurarem essas
pendências. Estou aqui de plantão e recorro da decisão de incluir na reunião de hoje esse
item extrapauta, essa leitura de sub-relatório. A inclusão não poderia ter sido feita, a menos
que tivesse sido convocada uma reunião própria para discussão desse assunto.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Ao abrir a reunião, o Presidente

manifestou que faria a inclusão dessa matéria e deu a palavra ao Deputado Félix
Mendonça. Naquele momento não houve nenhuma manifestação contrária ao início da
leitura do relatório, até porque me parece que todos os presentes concordaram com o início
dessa discussão.

A anunciada obstrução do PT está iniciada, mas como não há previsão de
deliberação na reunião de hoje, já que vamos apenas discutir três relatórios, não haverá
prejuízo do andamento dos trabalhos.

Como eu já disse, no início da reunião, quando foi feito o anúncio da inclusão da
matéria, não houve nenhuma manifestação contrária.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

dirijo-me especificamente ao nobre Deputado Virgílio Guimarães.
Nobre Deputado Virgílio Guimarães e demais Líderes que participaram da reunião

de ontem, que, por delegação do Presidente, eu conduzi. Realmente, nós discutimos muito
a iniciação, hoje, da leitura e discussão dos três primeiros relatórios setoriais. V.Exa., nobre
Deputado Virgílio Guimarães, realmente, por duas ou três vezes, disse que não poderia
fechar um entendimento geral, porque ainda aguardava o resultado das votações de ontem
referentes a alterações na CLT.

Pedimos a todo o Colégio de Líderes que iniciássemos apenas as discussões.
Sequer fecharíamos o prazo para apresentação de destaques, que ficaria para segunda-
feira, às 15h.

Foi feita uma delegação pelo PT, em seu nome, e pelos demais membros da
Oposição, em nome do nobre Deputado Sérgio Miranda, ao nobre Deputado Giovanni
Queiroz, que participaria daquele comitê. Nós iríamos analisar especificamente alguns
créditos, num total de dez. Houve também entendimento com o nobre Deputado José
Carlos Aleluia, Coordenador da bancada do PFL, que vinha fazendo obstrução sistemática,
mas aceitou que dez créditos fossem selecionados. Esses dez créditos foram
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selecionados, e nós combinamos que abriríamos a sessão de hoje discutindo apenas
esses três relatórios.

Realmente, V.Exa. não autorizou, assim como nenhum Parlamentar autorizou esse
entendimento em nome do PT. Ressalvou sempre que ainda não tinha uma palavra oficial
do partido, mas esperava tê-la ontem à noite, para transmiti-la hoje pela manhã.

Tendo em vista que a votação de ontem à noite não correu normalmente no
plenário, V.Exa. hoje manifesta essa preocupação do seu partido. Mas não houve por parte
deste Vice-Presidente, que coordenou os entendimentos de ontem, nenhuma intenção de
mudar o acordo. Nós apenas transmitimos ao Presidente que havíamos ajustado a leitura
desses três relatórios setoriais, sem sequer fechar o prazo para apresentação de
destaques.

Faço um apelo a V.Exa. Não estamos pretendendo que V.Exa. descumpra as
orientações do seu partido. Não vamos apreciar destaques nem votar relatórios setoriais.
Apenas daríamos início à discussão do Orçamento, que já acontece com um certo atraso.

Era esse o esclarecimento que eu tinha a prestar, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, fui informado pelo Líder

da minha bancada que o Congresso está discutindo uma convocação extraordinária para
votar créditos. Queremos saber se nesta reunião acontecerá apenas a leitura dos três
relatórios, ficando os créditos para a reunião de segunda-feira.

 O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Gilmar Machado, como
houve entendimento com relação aos dez créditos, invoco o testemunho do representante
das Oposições, o nobre Deputado Giovanni Queiroz, para que esclareça essa questão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Conosco não.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Houve, sim. Foi dada uma delegação do PT

ao nobre Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Ambos têm razão, Sr. Presidente,

porque a delegação foi dada ao Deputado Giovanni Queiroz para selecionar os créditos
mais urgentes e prioritários, e nós concordamos que são esses dez. Nós demos os passos
preparatórios para o caso de o PT concordar; portanto, também tem razão o Deputado
Gilmar Machado quando diz que não temos nenhum compromisso com a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou responder à questão
levantada pelo Deputado Gilmar Machado. Deputado Gilmar Machado, hoje não votaremos
nada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Somente faremos a leitura e

discussão dos pareceres. Ficou combinado que o prazo para apresentação de destaques
será segunda-feira, às 15h, quando iniciaremos o processo de votação destes três
relatórios.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Hoje faremos a leitura e na próxima
reunião faremos a discussão e a votação. Perfeito.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, só quero acrescentar
que os companheiros do PT e do PCdoB autorizaram-me a fazer uma análise dos créditos
apresentados, não apenas desses dez — nós podemos até avançar nos demais —, no
entanto, realmente não assumiram, em nenhum momento, o compromisso do voto. Isso
ficou bem claro. Nós analisamos apenas dez porque foi o que o Deputado José Carlos
Aleluia liberou para ser votado. Ou seja, se os companheiros do PT acordarem, poderão
ser votados, mas essa é uma questão que tem de ser definida depois.

Quanto aos critérios que estamos adotando, sobre os quais já me manifestei, um é
que não seja aprovado nenhum crédito que tenha embutido um superávit financeiro. Se
autorizarmos a aprovação de créditos suplementares ou especiais com superávit
financeiro, estaremos autorizando, ao mesmo tempo, que haja um contingenciamento
maior.

Com isso, altera-se o Orçamento já aprovado. Da mesma forma, o excesso de
arrecadação, a não ser que seja dentro do óbvio. Há casos como o do companheiro do PT
que estava presente ontem e nos pediu para abrir uma exceção a fim de atender a uma
demanda justa; então, fizemos a concessão.

Afora isso, não tenho nada a acrescentar, apenas quero fazer uma pergunta. Os três
relatórios serão apenas lidos hoje, ficando a discussão e a votação para a terça-feira, não é
isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero reafirmar o que foi acertado
na reunião de Líderes. Hoje nós discutiríamos as Áreas Temáticas Poderes do Estado e
Representação; Justiça e Defesa; e Fazenda e Desenvolvimento. Na segunda-feira, às
15h, terminaria o prazo para discussão e apresentação dos destaques referentes a essas
três áreas temáticas. Votaríamos na segunda-feira os destaques e, em seguida,
passaríamos a mais três Áreas Temáticas, Agricultura e Desenvolvimento; Previdência e
Assistência Social; e Planejamento e Desenvolvimento Urbano. A idéia é votar na terça-
feira os destaques das três áreas apresentadas na segunda-feira. Em seguida,
passaríamos às Áreas Temáticas Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e
Turismo; e Saúde. Na quarta-feira, votaríamos os destaques referentes a essas duas áreas
e, em seguida, passaríamos às áreas Infra-Estrutura e Meio Ambiente. A idéia é, até
quarta-feira, meia-noite, encerrar.

Hoje faremos apenas a leitura e a discussão destes três relatórios setoriais.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, mas sem encerramento

da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerramento só na segunda-

feira.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o PT participou da

reunião. Eu estava presente. Depois foi feita uma delegação da Oposição ao Deputado
Giovanni Queiroz. Mas quero dizer que sempre tivemos o cuidado de manifestar essa
dúvida quanto à posição do PT. Nós não estávamos aqui no momento da abertura da
reunião exatamente porque estávamos reunidos com o partido para tratar desse assunto.
Não vamos criar caso, até porque a reunião de hoje já está em andamento.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Peço a V.Exa. compreensão,
nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sou muito compreensivo, mas peço
compreensão às demais bancadas. No caso da reunião de hoje, uma vez que não
estávamos aqui para contestar a inclusão da matéria na pauta, que ela transcorra
normalmente. Mas, de agora em diante, eu gostaria que ficasse claro, como já anunciado
pelo Deputado João Caldas, que o cronograma proposto fica vinculado a um possível
acordo mais amplo — o Deputado tem lá suas razões, que nem sei se foram atingidas.

Sr. Presidente, em resumo, não vamos contestar a reunião de hoje, mas, quanto ao
futuro, ficamos aguardando a definição de outras questões.

Nós nos declaramos em obstrução, com exceção da reunião de hoje, uma vez que a
apresentação dos relatórios e a discussão, sem encerramento, podem transcorrer. Não
vamos levantar mais nenhuma questão sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Agradeço a V.Exa. a compreensão
e vou colocar o relatório em discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Desculpe-me, nobre Deputado,
mas o assunto está esgotado. O nobre Deputado abriu mão da questão de ordem para
colaborar com os trabalhos. Vamos encerrar esta discussão e passar para a análise do
relatório da Área Temática III — Fazenda e Desenvolvimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, eu
gostaria de fazer um apelo aos companheiros do PT. V.Exa. convocou os Deputados para
estarem aqui na segunda-feira. Muitos receberam essa convocação para dar cumprimento
ao calendário estabelecido rigorosamente de acordo com as condições descritas pelo
ilustre Deputado Santos Filho e pelo ilustre Líder do PT. Não há divergência em relação a
nada do que foi acordado.

Faço apelo ao Deputado Virgílio Guimarães, Líder do PT nesta Comissão, para que
permita a continuidade do cronograma preparatório da discussão final do Orçamento da
União. Que obstruam e façam tudo o mais permitido pela democracia e pelo Regimento
nas demais questões, como os créditos etc., mas garantam a continuidade de execução do
cronograma proposto, tendo em vista a convocação já feita para segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado João Almeida,
acho que V.Exa. deveria fazer um apelo à base do Governo, para comparecer aqui na
segunda-feira e votar. Estão aqui os Líderes. O PT é minoria e está cumprindo seu papel
institucional. Se quiser colaborar, tudo bem; se não, é um problema político. Precisamos é
contar com a presença da maioria do Governo.

Vamos passar à discussão do relatório lido.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero apenas reafirmar

que a base do Governo estará presente às deliberações. Apesar de não haver nenhuma
deliberação prevista para o dia de hoje, estamos aqui. O fato de o PT estar em obstrução
não é problema, porque não haverá deliberação.
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Agradeço a boa vontade e o apoio da bancada. Vamos discutir. O encerramento da
discussão se dará somente na segunda-feira. A base estará presente nos momentos de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o parecer.
Informo que a partir de agora até segunda-feira, às 15h, está aberto o prazo para

apresentação de destaques a este relatório.
Tem a palavra o Deputado Sérgio Miranda para discutir.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, do ponto de vista da

política macroeconômica, este relatório é o mais importante dos dez que analisaremos
antes da discussão do relatório final. Por quê? Porque este relatório, ao tratar do Ministério
da Fazenda, cuida especificamente dos chamados Encargos Financeiros da União.

Os Encargos Financeiros da União, a partir de 1997, são tratados como unidade
orçamentária específica, comparados a um ministério. O montante de recursos designados
para os chamados Encargos Financeiros da União divide-se basicamente em três:
Operações Especiais do Serviço da Dívida Interna, Operações Especiais do Serviço da
Dívida Externa e Outros Encargos Especiais.

Sr. Presidente, em 2000, os Encargos Financeiros da União montaram, na proposta
original, 124 bilhões de reais; em 2001, 104 bilhões; este ano, caíram para 81 bilhões.

Tenho uma primeira questão para o Relator. Se V.Exa. puder nos ajudar, gostaria de
entender o que está na página 31, em que há uma tabela, Órgão nº 71, Encargos
Financeiros da União.

Vamos analisar as Operações Especiais do Serviço da Dívida Interna, juros e
amortizações.

Faz-se um cálculo de 124 bilhões, para o ano 2000, e se executam apenas 66
bilhões. Em 2001, faz-se um cálculo de 104 bilhões, e se executam apenas 61 bilhões.

Ora, a baixa execução diz respeito, talvez, ao alongamento da dívida, que diminui o
prazo. No caso, estão embutidas certas distorções causadas pelo Governo, que designa
recursos para despesas que depois não são executadas. Pode ser emissão de títulos, mas
aqui também tem Fonte 100 e outras.

Sr. Presidente, os Encargos Financeiros da União, no que diz respeito ao Serviço da
Dívida Externa, estão passando, em dois anos, de 16 para 25 bilhões. A dívida interna, do
ponto de vista da execução e não da proposta, passa de 66 ou 61 para 81 bilhões.

Os encargos financeiros estão crescendo. Esse é o chamado custo da política
econômica do Governo Federal, que está sendo suportado pelo Orçamento. Entre os
principais custos previstos para este ano nas chamadas Operações Especiais está o
pagamento do prejuízo do Banco Central, relativo ao resultado negativo do Banco Central
no primeiro semestre, que monta a quase 4 bilhões e 500 milhões de reais. São 4 bilhões e
500 milhões de reais devido ao resultado negativo do Banco Central.

O Banco Central, Sr. Presidente, diferentemente de todos os outros órgãos federais,
tem a total liberdade de execução da política monetária. Os juros ficaram em 19%. Para ele
não importa se o custo dos juros ficar em 19%. Não importa o custo, porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal determina que, qualquer que seja o resultado negativo do Banco
Central, ele vai ser suportado pelo Tesouro Nacional. Existe irresponsabilidade fiscal nas
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atribuições do exercício da política monetária e cambial. Quantos títulos foram indexados
ao câmbio?

V.Exas. têm consciência de que hoje quase 50% do total da nossa dívida pública
estão vinculados ao câmbio a um preço que não controlamos e que mais de 30% da dívida
mobiliária e algo em torno de 20% da dívida externa também estão vinculados ao câmbio?

Sr. Presidente, talvez estes sejam os aspectos mais importantes do nosso debate:
os custos da política econômica do Governo que aparecem no Orçamento; o custo da
política monetária, da política cambial, que aparece no pagamento dos juros e na
amortização das dívidas interna e externa; e o custo do resultado negativo do Banco
Central.

Esse é um aspecto da política geral que gostaria de debater com V.Exa. Mas há dois
outros aspectos bastante complexos.

Tenho afirmado que a forma com que o Governo Federal vem realizando a política
econômica, principalmente após 1988, depois do acordo com o FMI, e a necessidade de
fazer crescentes superávits primários estão criando um custo extra para o Orçamento.

O superávit primário da União vem sendo conseguido por meio de formas bastante
irregulares. Neste Orçamento, foi criada a chamada Reserva de Contingência de Receitas
Próprias e Vinculadas de Fundos e da Administração Indireta. Parte dos recursos das taxas
vinculadas à CVM —14 milhões — vai para a Reserva de Contingência, para fazer
superávit primário. Cito a SUSEP e o FUNDAF como grandes escândalos. O FUNDAF
arrecada ao todo 3 bilhões e 900. Desse valor, 2 bilhões e 900 vão para essa Reserva de
Contingência fictícia e irreal.

Na minha opinião, isso contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Anteriormente, os
recursos eram designados para a compra de títulos, agora se transformaram numa reserva
de contingência fajuta. A Reserva não visa a nenhuma contingência, a nenhum ato
imprevisto. Existe apenas para transferir recursos de determinadas áreas vinculadas para
compor o superávit primário.

Há algumas questões, Sr. Presidente, que não entendo. O Governo tem um Fundo
de Garantia de Exportação. Gostaria de discutir com V.Exa., Deputado Alberto Goldman,
sobre o Fundo de Garantia de Exportação.

Diz aqui, à página 83, que o Fundo de Garantia de Exportação arrecada 408 milhões
de reais. Ora, imaginamos que, quando o Governo diz que a nossa opção é exportar ou
morrer, deveríamos dar força à exportação. Um dos elementos que dão consistência à
política exportadora é o processo de financiamento de exportação. Ora, o Fundo arrecada
408 milhões de reais. Ao financiamento das exportações destina 8 milhões e ao superávit
primário, 400 milhões. Há algo de errado nisso. Não está certo. Se o Fundo é para financiar
exportação, não é para bancar o superávit primário. Por que o Fundo de Financiamento à
Exportação está destinando 400 milhões, do total de 408 milhões, para o superávit
primário? Qual é a explicação disso?

Ora , senhores, o total da reserva de contingência fajuta é de quase 4 bilhões de
reais. O superávit primário de 31 bilhões de reais cria uma deformação. São cobradas
taxas de várias entidades. Não sei se algum Deputado da Amazônia está presente para
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confirmar, mas a SUFRAMA está destinando 21 milhões de reais para essa malfadada
reserva de contingência. São recursos próprios, arrecadados pela SUFRAMA.

A terceira e última questão a tratar na minha intervenção é para dizer que o Relator
fez um relatório bom, objetivo, técnico. Saúdo V.Exa pela elaboração do relatório, que
condiz com sua atuação nesta Comissão. V.Exa. incluiu, nas páginas 12, 13 e 14, fatores
que têm impressionado a todos, os chamados créditos. Ora, aprovamos um Orçamento. O
Governo, logo no primeiro mês, faz um contingenciamento do Orçamento, cortando-o. Diz
que a receita vai ser frustrada, que os Deputados ficaram nessa lengalenga e fizeram uma
superestimativa de receita. Portanto, os cortes do Orçamento foram algo em torno de 7
bilhões de reais. No entanto, aparecem créditos da ordem de 41 bilhões e 20 milhões de
reais, dos quais 32 bilhões de reais em PL. Além disso, há sessenta decretos de abertura e
sete medidas provisórias relativos a créditos extraordinários. Ora, se erramos em 7 a mais,
por que apareceram 42 bilhões? Onde o Governo arranjou esse dinheiro? Há também falta
de transparência nos recursos dos créditos. E não é apenas na área de V.Exa., cujos
créditos são muito mais modestos. Mas, como o tema foi incluído no relatório, estou
aproveitando para tratar dessa questão.

Chamo a atenção dos Deputados da base do Governo para o seguinte fato: foram
usados, do superávit financeiro, 13 bilhões. Qual é o problema da falta de transparência?
Não se trata de recursos provenientes de impostos. São chamados recursos financeiros
porque são relativos ao ano passado. Ao trazer esses recursos financeiros para o ano do
Orçamento, está-se criando uma receita financeira que teria que ser compensada. Então,
vamos cortar 13 bilhões de reais. Onde? Não é transparente. Dessas receitas do superávit
financeiro, nobre Relator, 4 bilhões e 800 são de créditos especiais, que serão reabertos no
ano que vem. Há distorção no Orçamento.

Encerro minha intervenção, nobre Relator, elogiando o relatório de V.Exa., Deputado
Félix Mendonça, pela consistência, seriedade e objetividade. Sei que trago à baila assuntos
da chamada política macroeconômica, principalmente no que diz respeito aos encargos
financeiros da União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, V.Exa. já
excedeu em quinze minutos o prazo. Portanto, peço-lhe que conclua.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Trago à baila também, Sr. Relator, o
assunto dos créditos, que a Comissão está tratando de forma correta. Em cada relatório,
discute-se a abertura de crédito. Por último, nobre Sr. Relator, trago à discussão esse tema
da reserva de contingência.

Queria alguma explicação. Por que de um fundo para garantir exportação, do
montante de 408 milhões, 400 milhões vão para a dívida? Qual é o esforço exportador?
Apresentarei destaque para acabar a reserva de contingência. Debateremos como isso vai
ficar. Buscaremos um enfrentamento político para esclarecer as deformações fiscais que
estão ocorrendo no nosso País, à custa da política desenvolvida pelo Ministro Pedro Malan
e pelo Dr. Armínio Fraga.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência de V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou conceder a palavra a dois
oradores. Depois, passarei a palavra ao Relator para adiantar. O segundo inscrito é o
Senador Tião Viana.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, com a permissão do
orador e de V.Exa., gostaria de fazer um anúncio. Recebemos nesta Comissão, mais uma
vez, Deputado Alberto Goldman, a visita do Movimento Popular dos Transportes de Belo
Horizonte, que traz à Comissão de Orçamento pedido em favor da construção do metrô de
Belo Horizonte, no que diz respeito ao trecho de Barreiro. Já conversaram com o Relator-
Geral e com o Relator-Setorial. Portanto, faz o apelo para que a obra possa deslanchar, por
ser de vital importância para uma região popular, a zona oeste de Belo Horizonte, a região
industrial de Barreiro. Há um forte movimento popular lutando por esta obra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Terá todo nosso apoio e nossa
simpatia, nobre Deputado, principalmente porque é da base política de V.Exa.

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA  – Sr. Presidente, quero um segundo da atenção do

nobre Relator, Deputado Félix Mendonça. Cumprimento-o pelo trabalho feito. Sei da
sensibilidade de V.Exa. de tentar atender da melhor maneira possível a todas as bancadas
e aos interesses dos Estados. Farei apenas uma ponderação a V.Exa., porque sei da sua
sensibilidade.

V.Exa. aprovou parcialmente uma emenda do Estado do Acre, que represento, da
ordem de 6 milhões de reais, para solicitação de 40 milhões de reais, em relação à
SUFRAMA.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Há um orador na tribuna. Peço
silêncio ao Plenário.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA  – Em contrapartida, V.Exa. aprovou para o Estado
de Roraima, cuja população é consideravelmente menor do que a do Acre, 26 milhões para
a mesma finalidade.   

Então, apelo para a sensibilidade de V.Exa., nobre Deputado, porque no ano
passado conseguimos, só com uma emenda, a aprovação de 15 milhões de reais. Agora,
teremos um grave prejuízo em relação ao ano passado. Sei da simpatia de V.Exa.,
conhecedor da realidade da Amazônia Ocidental. Não acredito haver distinção entre os
Estados de Roraima e do Acre. As necessidades são sérias. Precisamos tomar posição
efetiva e urgente em relação à capacidade instalada de infra-estrutura dos Estados, a fim
de dar equilíbrio a essa área.

Acredito que V.Exa., como um bom baiano atento às causas do Norte e do
Nordeste, dará toda a atenção ao assunto.

Ressalto ainda que, apesar de não fazer parte da rotina do Relator de um PL, na
semana passada encaminhei proposta à Comissão, atendendo a um pleito do Estado da
Bahia, por entender que passa por aflições tão grandes quanto as do Estado do Acre, na
área de infra-estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, vou responder ao Senador

Tião Viana — sem dúvida, defensor do Acre — dizendo que S.Exa. pode apresentar o
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destaque para examinarmos. Na verdade, é possível que haja acolhimento pelo Relator-
Geral, por intermédio de destaque.

Não vi o Deputado Sérgio Miranda. Por isso, respondi primeiro ao Senador Tião
Viana. O Deputado Sérgio Miranda, profundo conhecedor do Orçamento, um dos mais
atuantes membros desta Casa, sobretudo nesta Comissão Mista de Orçamento, fez um
exame macroeconômico do problema e da política econômica brasileira. E o fez com muita
pertinência, mostrando algumas distorções verdadeiras e outras de empenho da equipe
econômica que conduz o País, de tal forma que procurei entender que, no relatório
encaminhado pelo Poder Executivo, estava inserida a sua política econômica. Nesse caso,
acolhemos integralmente o Orçamento da União que chegou a esta Casa.

Entretanto, os encargos financeiros da União que V.Exa., por exemplo, examinou
em 2001 são inferiores aos aprovados em 2002. Observamos sobretudo certa redução,
com relação ao ano anterior, dos problemas apresentados no período de 2001 a 2002. Os
encargos financeiros devem ter estimativa conservadora. Os juros são pagos e, na hora
certa, devemos ter reserva própria para o pagamento. Na verdade, é preciso haver uma
preocupação com os encargos financeiros, para que o País não deixe de pagar os juros
corretamente, como faz parte da tradição brasileira.

O resultado do Banco Central caiu de 15 bilhões para 4 bilhões e 700 milhões.
Houve prejuízo, portanto, com sensível queda, digamos, neste ano.

O Deputado tem razão quanto à reserva de contingência, mas a Relatoria- Setorial
não pode alterar o superávit primário. Nesse caso, as reservas de contingência ficam, por
exemplo, sujeitas às alterações que V.Exa. citou, em cada setor, de tal forma a criar
montante muito maior do que o previsto.

Portanto, procuramos acolher, na Relatoria, aquilo que foi proposto pela política
econômica do Governo.

V.Exa. fez suas considerações, que examinaremos com o maior cuidado, por
partirem de um Deputado conhecedor do assunto, e, sem dúvida, analisaremos o programa
com mais detalhe durante o debate realizado por esta Comissão, que é sensível. Há
também outros Deputados conhecedores do problema da macroeconomia brasileira. O que
V.Exa. examinou está fora da ópera do nosso Relatório. Portanto, aqui estaremos para
acolher, sem dúvida, as considerações de V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não havendo mais quem queira

discutir o presente Relatório, passaremos à apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Por gentileza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não há mais nenhum orador

inscrito.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, já chamei dez vezes.

Decerto não está chegando aí o som.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Para discutir só por um minuto, Sr.

Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem a palavra.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Todas as vezes em que discuto sobre
essa área fico preocupado, porque, na verdade, ela demonstra apenas que o Governo não
mudou sua estratégia, sua política econômica, que, mais uma vez, retorna à essa área
temática da proposta orçamentária.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Félix Mendonça, observamos o quanto o
Governo gosta de ficção quando calcula os juros com base no pressuposto de que a média
para o ano que vem será de 14%. A previsão do ano passado para vigência neste ano era
de que os juros flutuariam em torno de 11%, ou seja, no início, a média seria de 19% e
cairia para 9% no final do ano. O que constatamos é que, no final do ano, temos 19% na
taxa SELIC, nos juros da rolagem da dívida interna brasileira. De igual forma, estão
propondo que no ano que vem os cálculos sejam feitos em torno de 19% e 14% de juros
médios ao ano.

A verdade, Sr. Presidente, é que o Governo gosta de mentir para si mesmo e para
nós todos. Continua a sangria do País. Hoje, de juros, estão pagando 300 milhões de reais
por dia útil. O País continua a ver excesso de arrecadação e o não-cumprimento do
Orçamento. No que diz respeito ao pagamento de juros e à amortização das dívidas — não
quero propor o calote; se o Governo contratou mal a dívida, tem de pagar —, será que o
País suporta isso da forma que está sendo feito?

Mês a mês, dia-a-dia, numa sangria brutal neste País — que precisa de educação e
de saúde —, não se explica por que não se cumpre o Orçamento. Por outro lado, não é
aplicado nem o pouquinho que ainda resta.

Sr. Presidente, trata-se apenas de uma análise teórica sobre essa política
desastrosa e desastrada do Governo. Mas detenho-me apenas num detalhe: o FUNDAF —
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Sr.
Relator, que tem o compromisso de resgatar a dívida ativa brasileira, teve no ano passado
execução orçamentária irrisória. Tenho aqui a execução...

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputado, a qual fundo V.Exa. está
referindo-se?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Refiro-me ao Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização — FUNDAF. V.Exa.
chama atenção para o fato de que grande parte desses recursos está indo também para a
reserva de contingência e não para a atividade para a qual foi criado. O fundo tinha o
objetivo de financiar toda a estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de
ampliar as ações de fiscalização e de resgate da dívida ativa, que chega a 200 bilhões de
reais. O percentual executado foi de apenas 15% neste ano. Tão-somente 15%. E o
Governo está retirando parcela substancial dos 3 bilhões e 900 milhões de reais propostos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O tempo de sua exposição
terminou, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, outros tiveram
oportunidade de fazer suas ponderações. Gostaria de fazer essa análise para mostrar
como este Governo não é sério. Dos 3 bilhões, 900 milhões e 57 mil reais do FUNDAF, 2
bilhões e 900 milhões de reais vão para a reserva de contingência. Então, retira-se dinheiro
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desse importante fundo, que teria a finalidade de resgatar 200 bilhões de reais. É aplicado
nas atividades do fundo apenas 1 bilhão de reais.

Mas sei que o Relator não pode mudar essa realidade. E não estou cobrando isso
de S.Exa. O nobre Deputado faz uma análise bem cristalina e aberta, mostrando aquilo que
o Governo está propondo. E o pior é que nós, membros da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, também não podemos mudar nada, porque se trata
de matéria complexa. Poderíamos pensar em outras alterações.

Então, lamentavelmente, Sr. Presidente, só me resta criticar essa política econômica
desgraçada vigente no País, até porque o Governo insiste nela há tantos anos e não
vislumbramos nenhuma saída. Ficamos vulneráveis a qualquer soluço da Argentina.
Quando isso acontece, começamos a pegar pneumonia — como bem disse o ex-Ministro
Ciro Gomes —, porque a nossa política econômica não se sustenta em bases sólidas
capazes de promover o desenvolvimento do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao nobre

Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Obrigado, Sr. Presidente, pretendo falar

de dois aspectos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, permita-me

interrompê-lo. Peço àqueles que não estão participando da reunião e querem conversar à
vontade que se dirijam ao corredor para não atrapalharem os trabalhos.

Permanece com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Muito obrigado. Quero, Sr. Presidente,

em primeiro lugar, parabenizar o Relator-Setorial, porque sei das dificuldades que V.Exa.
enfrentou, principalmente no atendimento às emendas de bancada e de Comissão. Reforço
também, mais uma vez, a distorção da distribuição de recursos neste País. O conjunto da
população paga os seus impostos, e os recursos são mal distribuídos.

Sr. Presidente, faltam recursos para uma série de coisas.
Na área da educação, a que sou afeito, houve diminuição no montante de recursos
destinados a partir do ano passado, proveniente dos prejuízos causados pelo Banco
Central, exatamente devido às suas más aplicações, ou seja, oscilações na compra ou na
venda de dólares e PROER. Houve gastos da ordem de 5 bilhões de reais devido à má
atuação do Banco Central. Por isso, falta dinheiro para incrementar, por exemplo, os
recursos do FUNDEF. Mais tarde, na discussão do relatório, detalharemos esse assunto.

Assim, o Governo está dando prejuízo na medida em que não permite que
dezessete Estados promovam a melhoria do custo/aluno — prevista na lei —, mas autoriza
o Banco Central a utilizar 5 bilhões de reais em negociações mal feitas. Isso realmente me
entristece, pois constato qual é a prioridade do Governo.

Outra questão polêmica é a dívida dos pequenos produtores. Para os grandes
produtores foi fácil conseguir 15 bilhões de reais, a fim de fazer o remanejamento da dívida.
A proposta feita para as famílias dos pequenos produtores, participantes do PRONAF — e
está aqui o companheiro João Grandão, que luta tanto nessa área —, seria de 1 bilhão e
100 mil reais. Então, não consigo entender o tratamento diferenciado dado pelo Ministério
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da Fazenda. Para os grandes, 15 bilhões; para os pequenos, 1 bilhão. Repito: não entendo
a visão do Governo, para quem o grande proprietário merece todo o apoio, e o pequeno,
nada, ou melhor, 1 bilhão e 100 mil reais. É preciso equacionar esse problema, pois a
diferença é muito grande.

Para finalizar, Sr. Relator, gostaria de um esclarecimento sobre determinado
assunto. O FUNDEF é repasse, conforme está na página 8. Nas transferências
constitucionais, o Governo Federal não entra com recursos, mas apenas com uma
complementação, próxima a 600 milhões de reais. É o que está no relatório. E diz aí que
são destinados 6 bilhões de reais. Ele não faz a transferência de 6 bilhões de reais. Por
quê? Só se V.Exa., nas transferências constitucionais, separou o FPM e o FPE, pegou os
15% e fez transferência separada de FUNDEF. É isso mesmo? Se não, a transferência do
FUNDEF é de apenas quinhentos e poucos milhões de reais e não de 6 bilhões de reais.
Nesse valor, não chegará nunca a Estados e Municípios.

Essas eram as minhas considerações. Parabenizo V.Exa., mais uma vez, e entendo
as dificuldades que teve no atendimento das emendas de bancada e de Comissão, as
mesmas que todos nós Relatores-Setoriais estamos enfrentando.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao nobre

Deputado Clementino Coelho.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, Sr. Relator, solicito

apenas um esclarecimento ao Deputado Félix Mendonça e ao Relator-Geral, Sampaio
Dória, com relação ao ponto levantado pelo Deputado Sérgio Miranda, ou seja,
financiamento às exportações. Trata-se, justamente, de uma das principais políticas do
Governo daqui para frente, para alcançar taxas de crescimento compatíveis com o desafio
pretendido pela sociedade brasileira.

 O Senado Federal aprovou, esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização também, no relatório preliminar, a aplicação dos recursos oriundos dos
créditos da Polônia, as famosas polonetas, no Orçamento. O Governo entende diferente: é
uma receita financeira e, tecnicamente, não poderia proporcionar gastos primários.

O financiamento à exportação tem um fundo. Ele não é gasto primário, até porque é
fundo contábil, serve de lastro para dar garantias aos financiamentos demandados pelos
importadores brasileiros. Então, poderíamos remanejar parte dos créditos da Polônia para
elevar substancialmente esse fundo. Se ele for aumentado, não prejudicará o superávit
primário, porque não é para ser gasto e, sim, para dar garantia. Servirá justamente para
financiar a produção brasileira.

 A pergunta é a seguinte: por que não utilizar parte dos créditos da Polônia no
Orçamento? A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização já aprovou
e o Comitê de Receita ia analisar a tecnicidade da proposta. Nos próximos dez anos temos
de dobrar as exportações brasileiras, para manter sustentável o modelo de crescimento.

Por que esses recursos, em vez de ficarem esterilizados, apenas servindo ao
superávit, não poderiam incrementar o fundo de financiamento às exportações brasileiras,
sem prejudicar o superávit, um dogma deste Governo? Basta fazer uma adequação de
fonte. Esse crédito poderia estar servindo ao setor produtivo nacional, a uma política de
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exportação mais arrojada, e não estaria prejudicando as metas do Governo, já que esse
fundo não é para ser gasto e, sim, para dar garantias. Quem está sendo financiado no
exterior tem certeza de que há contrapartida, e vai tê-la em títulos de alta liquidez no
mercado internacional.

Eu quero essa explicação. Por que não podemos fazer esse remanejamento?
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao último

orador inscrito, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao

apreciar o relatório, a despeito de todo o meritório trabalho realizado pelo digníssimo
Relator, do ponto de vista estritamente técnico e orçamentário, não poderia deixar de
ressaltar nosso espanto, na condição de representante da bancada do Partido dos
Trabalhadores, em relação a certas informações acerca da política macroeconômica do
Governo Federal e de suas repercussões, tanto no que diz respeito ao equilíbrio fiscal
quanto às suas repercussões na sociedade.

Salta aos olhos o fato de que estamos trabalhando ainda com encargos financeiros
desta ordem de grandeza: 111 bilhões de reais, dos quais 81 bilhões referem-se aos
encargos da dívida interna e 25 bilhões, à dívida externa. É algo que cresce de maneira
assustadora, que pesa significativamente no Orçamento da União, que nos obriga a adotar
uma política de geração de superávits primários gigantesca, que acaba incidindo sobre
outras despesas importantes, inibindo despesas essenciais nas áreas de educação, saúde,
infra-estrutura etc.

Não é exagerado dizer que, por conta dessa política, vivemos o drama da crise no
setor de energia elétrica. Se investimentos não foram realizados na área de produção de
energia elétrica, a causa é essa política de ajuste fiscal rigoroso e, de outro lado, a política
de juros absolutamente insuportável para o Tesouro Nacional e para a Nação, conforme
estamos verificando pelo volume gigantesco de gastos com encargos financeiros.

Agora, simultaneamente, Sr. Relator, estamos discutindo a proposta do Governo de
modificação na legislação da CLT. Um dos argumentos largamente utilizados por alguns
Líderes da base governista é o de que a proposta visa reduzir os custos de nossas
empresas. Ora, sabemos que os altos custos de nossas empresas são gerados pela
política de juros vigente no País, os mais elevados do planeta, que oneram
excessivamente a produção brasileira, tornando-a insuportável para muitos empresários,
sobretudo para pequenos e médios empreendedores.

Enquanto isso, o setor financeiro obtém lucros fabulosos, principalmente os grandes
grupos financeiros, conforme demonstrou matéria recentemente publicada na imprensa. E
o balanço das instituições financeiras do País demonstram que o lucro líquido cresceu de
maneira absurda, motivando o processo de transferência de recursos do setor produtivo,
acelerando a concentração de renda e fortalecendo atividades econômicas que não estão
vinculadas ao setor produtivo e à geração de empregos.

Esse é o lado perverso desse processo. Não é modificando a CLT e retirando
direitos conquistados pela classe trabalhadora com muita dificuldade que vamos desonerar
nossas empresas. Essa questão está vinculada à taxa de juros, ao sistema tributário
brasileiro, porque durante anos fomos obrigados a acelerar o aumento de certos tributos,
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sobretudo os vinculados à União, com contribuições que não são repartidas para os
Estados, a fim de atender à voracidade da política de juros, à necessidade de geração de
megasuperávit no País. Tudo isso sem modificar significativamente a relação dívida/PIB.
Ao contrário, essa relação, que deveria ser de 50%, já superou os 55%. É algo
absolutamente insuportável.

Há necessidade de mudanças responsáveis. Precisamos reciclar os fundamentos da
economia brasileira no sentido de que volte a crescer, no sentido de que utilizemos os
recursos da arrecadação em investimentos na infra-estrutura rodoviária, energética, social,
impulsionando o desenvolvimento. É o que todos nós brasileiros desejamos.

Esse relatório demonstra que não há como manter a política macroeconômica do
Governo Federal, porque ela inibe o crescimento, concentra a renda e gera quadro
absolutamente insuportável, até mesmo sob o ponto de vista da situação fiscal financeira
do Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra ) – Concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Deputado Giovanni Queiroz, que brilha nesta Comissão como um dos mais atuantes
Parlamentares, V.Exa. se refere à taxa de juros e tem razão. Mesmo assim, estão previstos
15% para o próximo ano. Em relação ao câmbio, prevê-se que permaneça mais ou menos
estável, o que facilita nossas exportações. V.Exa. tem toda razão em relação a essa e as
outras considerações. Por exemplo, em relação ao FUNDAF, já está prevista para o ano de
2002 a execução de 3 bilhões e 950 milhões.

Deputado Gilmar Machado, o Relator-Setorial não pode alterar o resultado das
negociações do Banco Central, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas V.Exa.
tem razão no que se refere ao FUNDEF. Na verdade, são duas dotações: a de 588 milhões
de reais de que V.Exa. falou; e a Unidade nº 7.308, ou seja, transferências constitucionais
de 5 bilhões e 900 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  – Essas transferências constitucionais,

então, são oriundas da arrecadação de impostos estaduais e municipais, pois não existem
outros impostos além desses.

Para o FUNDEF são destinados 15% da arrecadação de impostos municipais e
estaduais. Ele nada tem a ver com a União, que só complementa com os 588 milhões de
reais. Foram separados 15% dos recursos do FPM e do FPE?

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Responderei, primeiro, ao Deputado
Clementino Coelho, sobre as exportações brasileiras.

A exportação está concentrada na reserva de contingência, uma despesa financeira.
Conseqüentemente, o Relator não pôde bulir, infelizmente, conforme V.Exa. queria, para
ampliá-la.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Deputado Félix Mendonça, temos
informação de que o Fundo de Financiamento à Exportação não deve ser gasto, pois é um
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fundo contábil, para dar garantia, para fazer lastro. Então, ele não vai prejudicar o
superávit.

Pergunto: se exportar é tão vital para o País — e todos concordamos com isso;
precisamos dobrar ou triplicar as nossas exportações —, por que não aproveitar parte dos
créditos da Polônia para ter um lastro maior? Quem tem lastro maior, tem capacidade de
alavancar mais financiamento aos produtos brasileiros e não prejudica, de forma alguma, o
superávit, porque será uma inversão financeira.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Na verdade, é reserva de contingência e,
infelizmente, o Relator não pode modificar isso.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – O Relator pode alterar a reserva de
contingência, desde que não haja comprometimento do superávit. Repito: temos
informação de que esse fundo não é para gasto, mas para lastrear, para dar garantia.
Então, pode ser revigorado, incrementado.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – É despesa financeira, conseqüentemente,
não podemos fazer isso. Mas vamos examinar tecnicamente a proposta de V.Exa., para
verificar se é possível.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Peço a V.Exa. que verifique isso,
porque se o fundo não deve ser gasto, poderíamos utilizar todos os créditos da Polônia e
obter lastro maior para financiar as exportações brasileiras, aumentando a nossa
capacidade de financiamento, sem prejudicar nada. Eu me submeto à orientação técnica. A
decisão teria de ser política, se fosse gasto primário, mas inversão financeira é questão de
bom senso.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – V.Exa. sabe que eu não posso fazer
emenda na Relatoria-Setorial. Conseqüentemente, deveria ter uma emenda melhor, e
poderíamos acolher, sem dúvida, a sugestão de V.Exa.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Não há necessidade de emenda
porque no relatório preliminar foram aceitos os créditos da Polônia pela área técnica. O
Comitê de Receita analisou o aproveitamento deles. Já há decisão do Senado Federal no
sentido de aproveitá-los no Orçamento. Se não podem ser aproveitados para gastos
primários, porque compromete a metodologia do Orçamento, em termos de receita
financeira e também não atende à orientação do Governo, vamos fazer uma inversão
financeira. O relatório preliminar já dá essa prerrogativa ao Comitê de Receita.

Eu acho que estaríamos dando enorme ajuda à política de exportação nacional, que
precisa ser alavancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, a discussão só
vai ser encerrada segunda-feira, às 15h. Como a matéria é complexa, proponho uma
consulta técnica. V.Exa. poderia conversar com o Sub-Relator, para ver o que poderá ser
encaminhado. V.Exa. aceita a sugestão?

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Aceito. Vamos encontrar uma
solução para isso.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Com relação à pergunta do Deputado
Gilmar Machado, estão na Fonte 101 os recursos de 5,9 bilhões.
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O Deputado Jorge Bittar fez pertinentes considerações com relação à política
macroeconômica de aplicação de recursos na infra-estrutura, com as quais todos
concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao Deputado
João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, Sr. Relator, as minhas
considerações partem do mesmo raciocínio do Deputado Gilmar Machado.

Com relação à educação, não vou questionar nada, porque V.Exa. já respondeu às
argüições do Deputado Gilmar Machado. A minha preocupação é com a equalização dos
juros para a agricultura familiar. Vimos que foi dada uma atenção especial à exportação.
Evidentemente, é natural que o País exporte. Destaco que o maior item de despesa, de 2,2
bilhões, destina-se a financiamentos. Mas vimos que só há equalização de juros para a
agricultura familiar. Outras linhas de crédito não foram contempladas no processo de
negociação recentemente feito pela bancada ruralista, que incluía os pequenos produtores
com dívidas securitizadas. E verificamos que 1,1 bilhão foi destinado para o PRONAF.
Qual é a posição do Relator em relação aos Fundos Constitucionais do Norte e do
Nordeste, regiões que têm dívidas e precisam de créditos para equalizá-las? O Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária — PRONERA, o FINAME e outras linhas de
financiamento da agricultura — pelo menos é o que foi dito aqui — não foram
contemplados.

Quero ressaltar que, em relação à agricultura familiar, concordamos que há
necessidade de dinheiro para equalização. Poderia ser muito mais. Estamos preocupados
com as outras linhas de crédito, especialmente com os fundos constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao Deputado
João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, Sras e Srs. Congressistas, Sr.
Relator, Deputado Félix Mendonça, não formularei nenhuma pergunta. Apenas quero
reafirmar a preocupação com a política econômica desenvolvida pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso e praticada pelo Ministro Pedro Malan e pelo Presidente do Banco
Central, Armínio Fraga.

Com essa política econômica dificilmente vamos conseguir investimentos para fazer
com que o setor produtivo tenha dinamismo e aumente sua capacidade. O País paga
encargos da dívida no valor de 111 bilhões, e o Banco Central atua de forma bastante
preocupante. Basta lembrar que no ano retrasado tivemos gastos de 13 bilhões; no ano
passado, de aproximadamente 1 bilhão. O Presidente do Banco Central esteve aqui
comemorando, dando a impressão de que na instituição tudo estaria normal. Neste ano,
foram gastos mais 4 bilhões e 470 milhões.

Deputado Félix Mendonça, se tivéssemos esse valor para investir, imagine quantos
empregos seriam gerados, quanto desenvolvimento seria promovido. A situação do País
estaria muito melhor.

O meu discurso se baseia na análise da macroeconomia brasileira. O Banco Central
faz as suas intervenções, gasta em dólares, tenta fazer o famoso equilíbrio, mas
percebemos que a cotação do dólar subiu muito acima da previsão feita pelo Governo. É
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verdade que houve crise institucional e recessão em países vizinhos, a exemplo da
Argentina e dos Estados Unidos, mas a nossa política de juros é equivocada. Nos países
onde há crise de desenvolvimento e recessão, a exemplo dos Estados Unidos da América,
os juros eram de 6%. E o FED, o Banco Central americano, conseguiu reduzi-los em dois
terços, passando-os para 2%. Enquanto isso, no Brasil, quando temos crise, os juros
aumentam.

Então, a previsão de juros era 13%, mas estamos no patamar dos 19%, e o Banco
Central e o Conselho Monetário mantêm a taxa de juros elevada, automaticamente
aumentando o custo, porque estamos num país devedor.

Fizeram a propaganda e previsões de superávit na balança comercial, que não
aconteceram, propaganda de um processo de exportação, em que o Presidente da
República se pronunciou dizendo: “Ou exporta, ou morre”. E, na prática, não disso
acontece, Deputado Carlito Merss. Este País paga muita dívida, muito juro, investe muito
pouco. Há muito marketing  e muita propaganda. As minhas palavras são mais no sentido
geral.

 Acredito que V.Exa. não tem condições de corrigir, na qualidade de Relator, essas
distorções identificadas no relatório. Há preocupação com setores de pequenos e médios
produtores, como levantou o Deputado João Grandão, e com a nossa capacidade de
investimento, a fim de induzir o desenvolvimento regional a partir do Orçamento Geral da
União. Com todos esses compromissos com a dívida, dificilmente seremos um País com
mais capacidade de intervir na economia e ajudar no seu desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o último orador
inscrito, Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS – Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Félix
Mendonça, do PTB da Bahia, V.Exa. disse que, ao iniciar a discussão dessa relatoria, teve
de fazer um relatório com essas características — corrija-me se estiver errado — porque
esta é a política do Governo Federal. Então, não teria como fazer modificações.

Todos os membros da Comissão Mista de Orçamento precisariam ler somente o
item “Encargos Financeiros da União”, na pág. 7 do relatório. Aí está resumido o drama de
milhões de brasileiros. Os números são terríveis. Esses mesmos números estão mais
explícitos na pág. 31 desse relatório. Em três linhas, na pág. 31, há o resumo do histórico
dos encargos financeiros da União de 2000, 2001, e agora os dados e os números finais
que esse setorial confirmou no substitutivo.

Se o povo brasileiro e todos os Deputados e Senadores desta Comissão
conhecerem esses números, seus impactos e reflexos, não vamos mais perder tempo, Sr.
Relator, passando o vexame e a humilhação que passaram diversos Deputados que nos
últimos cem dias tentaram resolver a greve dos professores das universidades, a greve do
INSS, que se conseguiu terminar agora com muita luta e envolveu milhões de pessoas, que
estão hoje sofrendo nas filas.

Os números são terríveis porque eles colocam a realidade com frieza. V.Exa. com
certeza está com muita tristeza no coração. Conheço suas posições na Comissão de
Finanças. V.Exa. é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tem um histórico em defesa
dos trabalhadores deste País. V.Exa. disse com muita singeleza: “Eu não pude mudar
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esses números, porque essa é a política econômica deste Governo”. Uma política
econômica segundo a qual se tem de apresentar uma dotação orçamentária de 111,2
bilhões, alocada do seguinte modo: 80,7 bilhões em serviços da dívida interna; 25,5 bilhões
em serviços da dívida externa; e 5 bilhões em outros encargos especiais.

Essas dotações estão basicamente concentradas nos grupos Juros e Encargos da
Dívida — 54,9 bilhões; Amortização da Dívida — 56,1 bilhões; restando ainda 252 milhões
para Outras Despesas Correntes.

Sr. Relator, acompanho quinzenalmente a execução orçamentária. Até agora, do
Orçamento de 2001 executamos cerca de 3,6 bilhões. É muito triste esta constatação. Se
cada membro desta Comissão decorasse esses números, chegaríamos a uma conclusão:
para que tanto sofrimento aqui? Para que tanta expectativa? Quando encaminhamos, com
muita luta, cada bancada estadual procura recuperar as perdas com as emendas coletivas;
discutimos com tanta luta nossas emendas individuais. Se os dados são esses, e V.Exa.
disse: “Essa é a política econômica do Sr. Fernando Henrique Cardoso”.

Tenho certeza, Deputado Félix Mendonça, pelo que conheci de V.Exa. nesses dois
anos e alguns meses de convivência, de que não é essa sua vontade pessoal. Mas V.Exa.
assinou, na pág. 16, que essa é a política econômica e não tem o que fazer. Portanto, o
que fazer?

Banco Central. Está sendo incorporado um prejuízo de mais ou menos 5 bilhões
novamente. Boa parte dessa dívida tem a ver com o PROER e outros empréstimos feitos
de forma criminosa, sabendo que a União vai pagar.

Sr. Relator, do ponto de vista pessoal, como V.Exa. se sentiu no momento em que
colocou sua assinatura na pág. 16 em relação a sua base eleitoral, seu Estado? O
problema do aeroporto não será resolvido se essa política econômica se fixar nesses
números. Como V.Exa. se sente pessoalmente, Deputado Félix Mendonça?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra ) – Concedo a palavra ao Relator,
para responder às indagações dos últimos Parlamentares que usaram da palavra.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, o primeiro inquiridor foi o
Deputado João Grandão. Na verdade, eu não pude fazer nada, porque não há nenhuma
emenda com relação ao PRONAF, e deveríamos acolher as emendas que estivessem na
nossa área. A única emenda que temos é com relação à equalização dos juros. Não
pudemos acolher nada porque não existiu.

E outra emenda que apenas transferimos para o Relator-Geral é com relação à
equalização das dívidas dos agricultores, que neste caso não competia porque o montante
era muito grande e o Governo teria de buscar a receita para compensar essa despesa. Não
acolhi, no PRONAF, nenhuma das emendas porque elas simplesmente não existiam.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Se me permite, Sr. Relator, existe uma
emenda da Comissão de Agricultura e Política Rural de 600 milhões para equalização.

Faço essa ponderação exatamente porque essa emenda foi praticamente extinta. E
nesse sentido, como não há ainda negociação em relação ao endividamento dos
pequenos, essa emenda poderia ser aproveitada para equalização dos juros.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Não pode, porque tem fim específico.
Nesse caso o Relator vai ampliar essa emenda de acordo com o Poder Executivo.
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 O Deputado João Coser fez considerações gerais como fez também o Deputado
Jorge Bittar. S.Exa. estudou macroeconomia e fez referência aos problemas do Governo,
fazendo um amplo exame dos problemas do Orçamento.

Com relação ao Deputado Carlito Merss, na verdade não fiz um relatório de acordo
com a política do Governo. Fiz um relatório técnico baseado no relatório preliminar
aprovado por esta Casa, em que não posso bulir nas despesas financeiras. Todos esses
juros e essa dívida já estão previstos no relatório preliminar já aprovado. Eu não poderia
bulir em nada disso. Estou com a consciência perfeitamente tranqüila em fazer um relatório
técnico sem nenhum leigo de política de qualquer ordem, de política econômica ou
partidária. Não há, portanto, essa disposição em fazer nada disso. Tranqüilamente, fiz
como veio do Executivo, como era obrigação nossa, para atender o relatório preliminar.

Essa é a consideração que devo a V.Exa., que tem sido muito gentil conosco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não havendo mais quem queira

discutir o presente relatório, passarei à apresentação do próximo, lembrando que a
discussão somente será encerrada na segunda-feira, às 15h.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, o Deputado João Caldas

entrou com uma representação junto à Comissão Mista de Orçamento a respeito dos
critérios adotados pela bancada de Alagoas para definir suas emendas.

A bancada, ao tomar conhecimento desse fato, elaborou uma nota veiculada na
imprensa alagoana. A bancada de Alagoas é composta por doze Parlamentares. Três
Senadores foram signatários e os escrutinadores foram a Senadora Heloísa Helena e o
Deputado Helenildo Ribeiro; sete Deputados de Alagoas firmaram esse documento.

Então, solicito a V.Exa. que, por compreensão e deferência, autorize o Deputado
Helenildo Ribeiro, na qualidade de escrutinador — melhor testemunha da lisura com que foi
procedida aquela votação —, a formalizar a leitura dessa nota que interpreta o ponto de
vista desses dez Parlamentares de Alagoas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Rapidamente, tem a palavra o
Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
estamos apresentando esta nota da bancada de Alagoas, composta, como dizia o
Deputado Divaldo Suruagy, por três Senadores e nove Deputados, sendo que cada um dos
Deputados de Alagoas pertencem a um partido diferente. Estranhamos essa representação
do Deputado João Caldas quando participou da reunião; votou inclusive nas emendas.
Depois que a mesma, que talvez tivesse interesse, não foi aprovada pela maioria dos
membros da Comissão, fez a representação.

Então, a bancada lhe enviou a seguinte nota:
Diante das limitações existentes para apresentação de

emendas coletivas no Orçamento Geral da União, denominadas
emendas de bancada, os Deputados e Senadores, como fazem
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todos os anos, reuniram-se em Brasília para decidir no voto o
elenco das quinzes emendas que seriam apresentadas como
prioritárias para o Estado.

Em uma reunião pública aberta e gravada, na qual partido
algum detém a maioria, foram discutidas todas as sugestões de
emendas apresentadas pelos Parlamentares. E sempre através
do voto da maioria foram selecionadas as emendas da bancada
de Alagoas.

Trata-se de um princípio justo, democrático e
absolutamente transparente, que não comporta interpretações
malévolas e insidiosas.

Inexistindo consenso, estabelecem as resoluções
internas do Congresso que as emendas necessitam do apoio de
pelo menos dois Senadores e sete Deputados.

Outras emendas se encontravam em situação idêntica a
do Deputado João Caldas e foram, igualmente no voto,
substituídas por sugestões que tiveram respaldo da maioria da
bancada. Entretanto, seus autores, mesmo às vezes preteridas
por outras indicações, submeteram-se ao preceito simples da
democracia: o respeito à vontade da maioria.

Diante disso, os Parlamentares alagoanos abaixo
assinados reafirmam a manutenção das emendas escolhidas e
repudiam veementemente qualquer iniciativa ou insinuações que
visem desqualificar o legítimo processo de escolha das referidas
emendas por parte de quem se sente desconfortável em
decisões públicas e democráticas.

Este documento está assinado pelo Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB no
Senado, pelo Senador Teotônio Vilela Filho, do PSDB, que há poucos dias foi Presidente
Nacional do PSDB; pela Senadora Heloísa Helena, que foi Líder do PT no Senado e pelos
Deputados Olavo Calheiros, do PMDB; Helenildo Ribeiro, do PSDB; Augusto Farias, do
PPB; Regis Cavalcante, do PPS; José Thomaz Nonô, do PFL, que é hoje o Presidente do
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados; Luiz Dantas, do PTB; e Divaldo Suruagy, do
PST.

Era o que queríamos apresentar e pedir a V.Exa. que juntasse ao documento
apresentado pelo Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, não preciso dizer que estamos

exercendo nosso direito de resposta, porque fomos citados, mas faço duas correções ao
Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não é questão de ordem, nobre
Deputado. Resposta não é questão de ordem. V.Exa. apresentou uma representação, a
outra parte leu a nota ...
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O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sim, mas eu fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não se trata de questão de ordem,

nobre Deputado. Em outro momento V.Exa. fará sua ponderação, para não atrapalhar
nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Não estou atrapalhando. Fui citado e,
segundo o Regimento, eu posso falar. É uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não é questão de ordem.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Fui citado. Peço que V.Exa. não cerceie esse

direito exercido no Congresso Nacional de “a” a “z”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. teria direito se fosse

injuriado.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Não, não estou sendo injuriado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Se fosse maltratado, mas não foi.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Essa é uma questão séria, Sr. Presidente.

Preciso fazer pelo menos uma observação. Dois minutos não vão atrapalhar a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Logo que terminar este relatório

deixarei V.Exa. se manifestar.
Concedo a palavra ao Senador Wellington Roberto, para relatar o tema Justiça e

Defesa.
O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.

Senadores, este é o relatório da Área Temática II — Justiça e Defesa, sobre o Projeto de
Lei nº 32, de 2001, do Congresso Nacional, que “estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002”, englobando os seguintes órgãos: 30000 —
Ministério da Justiça — e 52000 — Ministério da Defesa.

Análise da Proposta Setorial e Execução Orçamentária Recente.
Apreciação geral da proposta.
A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo destina para a Área

Temática II — Justiça e Defesa R$ 30,7 bilhões, dos quais R$ 3,71 bilhões estão alocados
ao Ministério da Justiça e R$ 26,36 ao Ministério da Defesa. A distribuição dos recursos por
unidade orçamentária e esfera está demonstrada na Tabela I, que está de posse dos
nobres Deputados e Senadores no plenário da Comissão.

Apesar do número significativo de 73 programas, o setor caracteriza-se pela
concentração de recursos em apenas três programas, que comportam 82,27% da proposta
setorial. Esses programas destinam recursos para pagamentos de inativos (R$ 13,02
bilhões), apoio administrativo (R$ 9,48 bilhões) e dívida externa (R$ 2,24 bilhões).

Ressalte-se que, segundo a conceituação do Plano Plurianual 2000/2003, tais
programações não constituem programas finalísticos, vez que não contribuem diretamente
para a expansão da ação do Estado. A Tabela II apresenta os dez maiores programas do
setor, em recursos, segundo o Projeto de Lei Orçamentária para 2002. Esses programas
correspondem a 92,61% dos recursos da Área, conforme a Tabela II, também de posse
dos nobres Deputados e Senadores.

No que se refere à distribuição por Grupo de Natureza da Despesa (GND), 72,54%
dos recursos do setor (R$ 21,81 bilhões) estão alocados no GND 1 — Pessoal e Encargos
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Sociais. Os valores programados no GND 3 — Outras Despesas Correntes (R$ 3,59
bilhões) e GND 4 — investimentos (R$ 2,33 bilhões) correspondem a 11,94% e a 7,77% do
total da Área Temática, respectivamente.

Evolução das dotações orçamentárias.
A evolução dos valores constantes dos projetos de lei orçamentária entre os

exercícios de 2000 e 2002 são demonstrados na Tabela III. A análise do período evidencia
que a programação da Área Temática, excluído o refinanciamento da dívida, aumentou
cerca de 40,2% no período, enquanto o Orçamento da União, segundo o mesmo critério,
evoluiu apenas 18,36%. Excluindo o refinanciamento da dívida, os valores da Área
Temática II constantes do PL 2002 são 24,33% superiores aos do PL 2001.

O incremento do setor foi motivado, principalmente, pelo acréscimo no GND 1 —
Pessoal e Encargos Sociais, cujos valores do PL 2002 são 39,23% maiores do que o
contido no PL 2000. Ademais, os valores do GND 1 correspondem a 71,92% e 72,67% do
total da Área Temática, nos exercícios de 2000 e 2002, respectivamente. Outro fator
relacionado à evolução dos valores setoriais consiste no incremento de 67,07% no GND 4
— Investimento, entre 2000 e 2002.

Análise da Execução Orçamentária Setorial.
A execução orçamentária setorial no exercício de 2000 atingiu 94,71% do

autorizado. No corrente exercício, os dados atualizados até 19/10/2001 apontam para uma
execução equivalente a 72,63% do autorizado.

No exercício de 2001, destaca-se a baixa execução orçamentária do GND 4 —
Investimentos —, que alcançou apenas 29,46% do autorizado, em comparação ao
exercício de 2000, cuja execução atingiu 89,09%. Os dados sobre a execução, por GND,
dos Orçamentos de 2000 e 2001 são apresentados na seguinte Tabela IV.

Emendas Apresentadas.
Foram apresentadas 70 emendas à despesa no âmbito da Área Temática II, no valor

de R$ 1,58 bilhão, sendo 25 coletivas e 45 individuais. Esse valor corresponde a um
incremento de 66,8% em relação ao valor solicitado pelas emendas ao PL 2001. O resumo
das emendas propostas, por órgão e modalidade, consta da Tabela V, a seguir.

Atuação Setorial.
Dotações Globais para Subvenções Sociais.
A análise da proposta orçamentária enviada pelo Poder Executivo (PL nº 32, de

2001-CN) apontou algumas impropriedades que merecem correção, em face das
disposições legais aplicáveis.

A Lei nº 10.266/2001, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002 (LDO/2002), veda,
com algumas ressalvas, a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de
dotações a título de subvenções sociais, conforme o disposto no art. 29:

Art. 29. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas
sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que
preencham uma das seguintes condições:

.........................................................................
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No § 2º desse mesmo art. 29, a LDO 2002 preconiza:
§2º É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a

título de subvenções sociais . (grifos acrescidos)
Da mesma forma, a LDO/2002, em seu art. 30, veda a inclusão de dotações, na lei

orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de auxílios — investimentos — para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos que atendam as condições
estabelecidas nos inciso de I a VI desse mesmo artigo.

Já o art. 31 da LDO/2002 dispõe que a execução das ações de que tratam os arts.
29 e 30 fica condicionada à autorização específica exigida pelo caput  do art. 26 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, nos seguintes termos:

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits
de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica,
atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e estar prevista no Orçamento ou em seus
créditos adicionais.

O art. 8º, § 3º da LDO/2002 exige, ainda, que o Poder Executivo envie ao Congresso
Nacional, por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as informações complementares
relacionadas no anexo daquela lei.

Na proposta orçamentária do Ministério da Justiça (Unidades Orçamentárias, 30101
— Ministério da Justiça, 30905 — Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 30908 — Fundo
Nacional para a Criança e o Adolescente, e 30910 — Fundo Nacional de Segurança
Pública), verifica-se a inclusão de diversas dotações globais destinadas a subvenção
social.

As informações prestadas pelo Poder Executivo, por força do disposto no art. 8º, §
3º da LDO/2002 (Item 29 da relação das informações complementares ao Projeto de Lei
Orçamentária de 2002) relacionam as bases legais que, supostamente, justificariam a
inclusão das mencionadas dotações globais para subvenção social, entre as quais figuram:

- a Lei nº 9.602/90, que altera dispositivos do Código Nacional de Trânsito;
- a Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
-  a Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos;
- a Lei nº 8.066/90 (citada como 8.066/99), que abre crédito suplementar ao

Orçamento Geral da União; e
- a Lei nº 9.534/97, que trata dos registros públicos e da gratuidade dos atos

necessários ao exercício da cidadania, em seu art. 7º atribui competência ao
Poder Público estadual e municipal para apoiar o provimento da gratuidade
prevista na Lei.

As informações apresentadas não explicitam os respectivos dispositivos de cada lei
que fundamentam e justificariam a inclusão de dotação global para a subvenção social nas
ações correspondentes. A leitura dos diplomas legais citados tampouco possibilita a
identificação da autorização específica exigida pela LDO/2002 e pela Lei Complementar nº
101, de 2000. Quando muito se pode interpretar que esses dispositivos legais autorizam a
inclusão dessas ações no orçamento do Ministério da Justiça, mas não como dotações
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globais, porquanto não configuram autorizações específicas. O procedimento afigura-se,
dessa forma, legalmente questionável.

Importa lembrar que a vedação da inclusão, na lei orçamentária anual, de dotações
globais destinadas a subvenções sociais, passou a ser adotada após a denominada “CPI
do Orçamento”, quando este procedimento foi identificado como um dos principais
mecanismos geradores de irregularidades na execução orçamentária. Além disso,
relembre-se que a vedação constante na LDO/2002 não prevê nenhuma excepcionalidade.

Irregularidade semelhante se verificou na proposta orçamentária da Unidade 52912
— Fundo Aeroviário, gerenciado pelo Comando da Aeronáutica, Ministério da Defesa. 

Diante do exposto, promoveu-se a correção dos subtítulos, sempre que necessária,
e da Modalidade de Aplicação — de 50 para 99 —, de forma a descaracterizar a inclusão
de dotação global para subvenção social na lei orçamentária, em atenção à vedação
explicitada na LDO/2002 (art. 29, § 2º e art. 31). Para isto estão sendo propostas as
Emendas de Relator de nºs. 80020001 e 80020065.

Atendimento das Emendas.
Emendas individuais.
As emendas individuais apresentadas no âmbito da Área Temática II foram

integralmente aprovadas, com recursos da Reserva de Contingência transferidos pela
Relatoria-Geral especialmente para esse fim.

Quando da análise dos dados apresentados nas emendas, foram procedidos
pequenos ajustes, de forma a torná-las compatíveis com a programação estabelecida no
Projeto de Lei e na Lei do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a
legislação que rege o processo legislativo do Orçamento e a execução orçamentária. Os
subtítulos apresentados como atípicos, por exemplo, foram alocados em ações
apropriadas, assim como outros receberam redação e enquadramento mais adequados.
Em todos os casos, os gabinetes dos Parlamentares autores das emendas foram também
consultados antes de serem procedidas as adaptações. Procurou-se, em síntese, manter
os objetivos pretendidos pelos Parlamentares e promover os ajustes necessários às
exigências do processo legislativo do Orçamento.

Para o atendimento das emendas individuais, foram criadas as seguintes novas
ações:

Programa: 0664 — Modernização da Polícia Federal;
Nova Ação: 1137 — Construção de Delegacia da Polícia Federal;
Programa: 0153 — Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes;
Nova Ação: 2042 — Proteção e Assistência às Crianças e Adolescentes Vítimas da

Violência.
Com o mesmo objetivo, aproveitou-se do Plano Plurianual 2002/2003 a ação 6015

— Atendimento Especializado no Combate à Violência contra a Mulher, no âmbito do
Programa 0156 — Combate à Violência contra a Mulher.

Emendas Coletivas.
Critérios para Análise e Atendimento.
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Ao analisar as emendas coletivas (bancadas e Comissões Permanentes),
considerou-se o mérito inerente a cada ação proposta, bem como as orientações contidas
no parecer preliminar e na legislação pertinente. No atendimento dessas emendas, foram
utilizados recursos provenientes de cancelamentos efetuados no âmbito da própria Área
Temática II (GND 4 — Investimentos) e de recursos oriundos de reestimativas de receitas
repassados pela Relatoria-Geral.

A exemplo do que ocorreu nas emendas de Parlamentares, houve necessidade de
se promover pequenos ajustes nos subtítulos apresentados como atípicos, assim como o
enquadramento mais adequado de algumas ações pleiteadas. Para sanar eventuais
conflitos legais e regimentais, essa Relatoria recebeu e acatou solicitação de retificação
nas Emendas nºs. 50330003, da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional da
Câmara dos Deputados, optando pelo Subtítulo Implantação de Unidades Militares)
60030005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal
(solicitando adequação da denominação da ação proposta para implantação da Polícia
Comunitária e realocação da Unidade Orçamentária para Fundo Nacional de Segurança
Pública) e 50300004, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
(solicitando modificação da Modalidade de Aplicação de 50 para 99); e 71020005, da
bancada do Acre (solicitando adequação da denominação do subtítulo da emenda para
Implantação de Centros Integrados de Cidadania no Estado do Acre).

Procurou-se, dentro das limitações de recursos, atender de forma satisfatória a
todas as emendas coletivas apresentadas. Para tanto, essa Relatoria privilegiou o
atendimento das emendas destinadas ao Ministério da Justiça, com o objetivo de ampliar
as dotações orçamentárias consignadas para as duas áreas: sistema penitenciário e
atendimento a jovens em conflito com a lei, pelas razões adiante mencionadas.

Critérios para Cancelamentos.
Os cancelamentos do GND 4 — Investimentos — efetuados pela Relatoria foram

seletivos, uma vez que somos contrários ao corte linear, na forma definida no parecer
preliminar. Entendemos que essa prática constitui-se em mera manobra contábil, sem
qualquer efeito prático, uma vez que os recursos, na maioria das fontes vinculadas, têm
que ser utilizados para atendimento de emendas no âmbito da própria Área Temática,
sendo, portanto, devolvidos às programações das unidades sobre as quais incidiram os
cancelamentos.

No caso dos recursos de fontes vinculadas, por exemplo, quando inexistem
emendas na Unidade, não há possibilidade da utilização pela Relatoria. Assim, os recursos
cancelados são, ao final do processo orçamentário, automaticamente devolvidos às
dotações originais.

Os critérios de cancelamento na área do Ministério da Defesa foram definidos em
conjunto com representantes daquele Ministério, inclusive dos Comandos Militares.

Estive pessoalmente naquele Ministério e como também recebi visita de vários
consultores, inclusive dos Comandos Militares. O tratamento foi o mesmo.

Na área do Ministério da Justiça, os cancelamentos incidiram sobre as ações do
Programa Segurança do Cidadão, tendo em vista a necessidade de atendimento das
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emendas para as áreas priorizadas pela Relatoria, abrangendo os programas Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Reestruturação do Sistema Penitenciário.

A questão relacionada ao sistema penitenciário brasileiro, de forma especial, causa
preocupação.

Foram grandes os avanços conseguidos nos últimos anos na área do sistema
penitenciário brasileiro, mediante a criação do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)
pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, com a definição de duas fontes de
recursos, que passaram a ser responsáveis por cerca de 95% dos recursos transferidos ao
Fundo:

- Fonte 124 — compreendendo 3% do montante arrecadado dos concursos de
prognósticos, sorteios e loterias; e

-  Fonte 127— composta pelo produto de arrecadação de 50% do montante das
custas judiciais recolhidas em favor da União, relativas aos seus serviços
forenses.

No entanto, o sistema penitenciário brasileiro tem vivenciado uma crise crescente
nos últimos anos, decorrente de diversos fatores, sobretudo da falta de investimento
público, que resulta no aumento progressivo do déficit carcerário e explica as constantes
rebeliões nos presídios.

Este fato não foi esquecido pelo Governo Federal quando da elaboração do
Programa Nacional de Segurança Pública — PNSP. Neste plano, o aperfeiçoamento do
sistema penitenciário brasileiro consta como um dos compromissos — o de nº 13 — com
meta de criação de 25 mil novas vagas.

Em verdade, os recursos destinados ao FUNPEN, conforme demonstrado no quadro
seguinte, não foram incrementados de forma a possibilitar o alcance dos objetivos
constantes do PNSP, a exemplo do que se verificou na função segurança pública. O
quadro demonstrativo está à disposição dos Deputados e Senadores.

Tais recursos, que foram drasticamente reduzidos no PL 2002, não permitem a
concretização do compromisso assumido pelo Governo no Plano Nacional de Segurança
Pública, especialmente no que se refere ao sistema penitenciário brasileiro.

Os fatos expostos apontam a necessidade de revisão dos valores propostos para o
FUNPEN, com o objetivo de acrescer recursos para as ações custeadas pelo Fundo,
principalmente para aplicação pelos Estados.

Com relação à questão da criança e do adolescente em conflito com a lei, a situação
não é diferente. As ações realizadas pelo Poder Público Federal, voltadas à reinserção
desses jovens em suas comunidades, padecem da destinação de recursos compatíveis
com as necessidades requeridas pelas casas e instituições que cuidam do atendimento
dessa população. São constantes os noticiários sobre as condições precárias e a carência
de recursos para essas ações, como relatei anteriormente.

Esses fatos não foram também ignorados pelo Governo Federal ao elaborar o Plano
Nacional de Segurança Pública, no qual consta a Ação nº 63 (Atendimento aos Jovens em
Conflito com a Lei), integrante do Compromisso nº 8 (Inibição de Gangues e Combate à
Desordem Social). No entanto, Srs. Deputados, os recursos orçamentários destinados a
essa área não refletem a prioridade definida do Plano Nacional de Segurança Pública.
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Emendas de Relator.
Conforme já mencionado anteriormente, estão sendo propostas Emendas de Relator

de nºs 80020001 e 800200065 para corrigir dotações globais consignadas para subvenção
social, contribuição ou auxílio, existentes na proposta orçamentária do Ministério da Justiça
e da Defesa. Para isso, promoveu-se a retificação da Modalidade de Aplicação de 50 para
99, e na denominação de alguns subtítulos, de forma a transferir para os respectivos
gestores a responsabilidade de definir a forma da aplicação dos recursos envolvidos. Esse
procedimento teve, ainda, o objetivo de não prejudicar a execução das atividades
contempladas com as dotações. Além do mais, com o objetivo de atender à solicitação
formulada a esta Relatoria pelo Ministério da Justiça, propõem-se as seguintes emendas
de relator, que pretendem acrescer recursos para garantir a execução de ações de
relevada importância para atendimento das prioridades e metas programadas pelo órgão,
cujas dotações foram insuficientemente contempladas no projeto de lei em exame:

Emenda Nº 80020066.
Programa 0154 – Direitos Humanos, Direitos de Todos; Ação: 0083 — Pagamento

de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em
Atividades Políticas, nos termos da Lei nº 9.140/95 — Nacional. Valor solicitado: 1 milhão e
800 mil reais. Valor atendido: 100 mil reais.

Emenda nº 80020067.
Programa 0696 — Atendimento e Legalização de Estrangeiros no País. Não houve

oportunidade, segundo informações do próprio Ministério da Justiça, ou, se houve, não
houve contemplação nas emendas de Comissão para essas duas emendas. Valor
solicitado: 1 milhão 544 mil reais. Valor atendido: 100 mil reais. Essa emenda, Deputado
João Coser e demais Parlamentares, é para possibilitar o controle de terroristas no País,
tendo em vista os ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado.

Obras com indícios de irregularidades.
As informações encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Tribunal de Contas da

União — TCU por força do disposto no art. 83 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001
(LDO/2002), relacionam as seguintes obras, situadas no âmbito desta área temática, sobre
as quais existem indícios de graves irregularidades, conforme quadro a seguir.

Tendo em vista o disposto no item 18.4.6 e seguintes do parecer preliminar, as
informações do TCU mereceram especial atenção desta Relatoria. Neste sentido, adotou-
se como critério o cancelamento de recursos alocados na proposta orçamentária para as
obras com indícios de irregularidades graves, quais sejam: construção, ampliação, reforma
e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Goiás; construção, ampliação,
reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Mato Grosso do Sul; e
reforma e modernização da Academia Nacional de Polícia.

No entanto, como medida de precaução, adotou-se o critério de se deixar uma
pequena parcela de recursos alocados nessas programações, de forma a possibilitar a
execução de eventuais atividades necessárias à proteção da obra e, assim, evitar maiores
prejuízos ao patrimônio público. Na verdade a paralisação traz prejuízos não somente para
o Governo, mas também para a sociedade.
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Recorde-se, no entanto, que a execução orçamentária deverá ficar suspensa até o
saneamento dos indícios de irregularidades graves. De qualquer forma, foi atendida uma
emenda de Comissão, nacional, que está à disposição dos nobres Deputados que
defendem os interesses dos seus Estados, para procurarem posteriormente o Executivo,
ou seja, o Ministério da Justiça para atendimento após a solução dessas irregularidades.

Conforme constante do quadro a seguir, em atenção ao disposto no subitem 18.4.8
do parecer preliminar, estão indicadas no quadro seguinte as irregularidades e os contratos
objetos das irregularidades.

Ademais, cumpre destacar que, no âmbito da atuação desta Relatoria, os seguintes
subtítulos com indícios de graves irregularidades informados pelo Tribunal de Contas da
União não constam na proposta orçamentária para 2002 do Poder Executivo: construção e
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Amapá.

Da mesma forma, identificou-se no PL Nº 32, de 2001, do Congresso Nacional
(proposta orçamentária para 2002) o subtítulo 06.181.0664.7081.0001 — Reforma das
Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal — Nacional. Esse
descritor, por ser bastante genérico, poderá abrigar o projeto (obra) anteriormente
abrangido pelo subtítulo “Reforma de Edifícios-Sede de Superintendências Regionais da
Polícia Federal no Distrito Federal”, também relacionado pelo Tribunal de Contas da União
no rol de obras com indícios de irregularidades graves.

Dessa maneira, Srs. Deputados, propõem-se as seguintes providências em relação
às obras com indícios de graves irregularidades informadas pelo Tribunal de Contas da
União:

a) reduzir significativamente as dotações destinadas às seguintes programações —
funcional programática modificada no PL nº 32, em relação ao Orçamento de 2001 —,
cujas execuções devem, no entanto, permanecer condicionadas ao saneamento dos
indícios das irregularidades apontadas pelo TCU, a juízo do Congresso Nacional:
 14.421.0661.1844.0052 – Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de
Estabelecimentos Penais no Estado de Goiás;

14.421.0661.1844.0054 – Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de
Estabelecimentos Penais no Estado do Mato Grosso do Sul, e

06.181.0664.7803.0001 – Reforma e Modernização da Academia Nacional de
Polícia — Nacional;

b) sugerir que o Comitê de Avaliação das Informações Enviadas pelo Tribunal de
Contas analise a oportunidade e conveniência de condicionar, também, a execução das
seguintes programações genéricas, visando a impedir a destinação de recursos para os
contratos com indícios de irregularidades relativos às obras anteriormente mencionadas:

04.121.0661.1844.0001 – Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de
Estabelecimentos Penais — Nacional, e

06.181.0664.7081.0001 – Reforma das Bases Operacionais de Unidades do
Departamento de Polícia Federal — Nacional.

Indicações ao Relator-Geral.
a) Complementação do atendimento da Emenda nº 60030005.
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A emenda nº 60030005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, pleiteou recursos da ordem de 52 milhões de reais para o subtítulo
“Implantação da Polícia Comunitária”, sendo atendida por esta Relatoria com apenas 3
milhões de reais, em face das limitações de recursos — esta é uma Relatoria pobre, vale
salientar. Entretanto, tendo em vista a relevância da ação, fica consignada a indicação ao
nobre Relator-Geral, Deputado Sampaio Dória, no sentido do atendimento desta emenda
de 49 milhões de reais, conforme compromisso verbal por ele assumido em reunião feita na
Presidência desta Comissão, onde estavam presentes todos os Relatores Setoriais e os
Líderes de cada partido.

b) Complementação do atendimento das Emendas de Relator nºs 80020066 e
80020067, no valor de 1 milhão e 700 mil e de 1 milhão e 444 mil, respectivamente. Trata-
se daquelas duas emendas, Deputado João Coser, que eu relatei; é bom se fazer justiça.

VOTO:
Diante das considerações apresentadas, esta Relatoria posiciona-se pela aprovação

do Projeto de Lei nº 32, de 2001, do Congresso Nacional, na parte referente à Área
Temática II — Justiça e Defesa, com as modificações propostas neste relatório.

 Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, por tratar-se de
área para a qual os recursos foram escassos, acredito ter feito o que pude no atendimento
às emendas de Comissões. As emendas individuais foram atendidas na sua totalidade.

Estou à disposição dos colegas para eventuais esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório que

acaba de ser lido.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, Sr. Relator, quando foram

divididas as áreas dos relatórios setoriais, pretendia-se transformar nossa Comissão num
debate mais aprofundado de setores. A própria denominação desta Sub-Relatoria —
Justiça e Defesa — demonstra que visávamos criar, na Comissão de Orçamento, algo
similar ao que existe em outros países: um debate mais profundo sobre política de defesa.

Eu preferiria que o relatório estivesse vinculado apenas à Defesa. Teríamos uma
oportunidade especial, ao discutir os valores do Orçamento, de debater também, de forma
indireta, política de defesa. Sem dúvida, há uma relação entre as prioridades de
determinadas áreas e os recursos carreados para aquela área.

Infelizmente, o nobre Relator do tema praticamente não se referiu à questão da
defesa. Buscou esclarecer essa questão do FUNPEN, da área de segurança pública, fez
uma extensa avaliação do aspecto das dotações globais para subvenções sociais, mas,
infelizmente, não houve um debate sobre a questão da defesa.

Eu queria fazer uma pequena avaliação, Sr. Presidente, Sr. Relator, sobre o
Ministério da Defesa. É verdade que temos de olhar o que foi autorizado em 2001 e a
proposta do substitutivo. Basicamente, o que foi autorizado em 2001 será o que está no
substitutivo, haverá muito pouca alteração. No Ministério da Defesa, o crescimento que se
dá é basicamente em despesa de pessoal, que salta de 16 milhões para 19 milhões e 500
mil. Ora, na atividade-fim da defesa, principalmente no que diz respeito à despesa corrente,
há um decréscimo entre o que foi autorizado em 2001... Há um decréscimo constante. Foi
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autorizado, em 2002, 2 milhões, 655 milhões... Não, 1 milhão... Estou falando de outra
despesa corrente, GND–3. Na GND–4 há um decréscimo em investimento. Na GND–3 há
um pequeno acréscimo que não compensa nem a inflação do período.

O que mais preocupa, Sr. Relator, são alguns programas muito caros a esta Casa,
como por exemplo, o Programa Antártico Brasileiro — PROANTAR. Muitos Parlamentares
desta Comissão já visitaram nossa base na Antártida. É quase um dever do País mantê-la;
se assim não for, por causa do Tratado da Antártida, não teremos nenhum direito futuro
àquela importante área do Continente Sul. Ora, há uma queda dos recursos destinados ao
PROANTAR. Passa-se de 2 milhões e 354 mil para 1 milhão e 850 mil.

Outro que nos preocupa, Sr. Presidente, é o Programa de Proteção da Amazônia, do
Ministério da Defesa, especialmente quando observamos tantas dificuldades, a cobiça
internacional do nosso território, a Operação Colômbia, desencadeada pelos Estados
Unidos. Ora, a redução é muito significativa. A verba para o Programa de Proteção da
Amazônia, do Ministério da Defesa, cai de 376 milhões para 108 milhões. E o mesmo
ocorre com outros programas: os recursos destinados ao Reaparelhamento e Adequação
da Marinha do Brasil caem de 208 milhões para 161 milhões; os destinados ao
Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea, de 703 milhões para 545 milhões.

Então, estamos presenciando aqui, essencialmente — e esta é uma ocasião
especial para debater isto —, uma clara subestimação do papel das Forças Armadas como
instituição, como representantes do Estado brasileiro, no exercício de uma política de
estado e não de política de governo. É lamentável que, dentre as prioridades deste
Governo, não se encontre o aparelhamento adequado das Forças Armadas.

Nosso Presidente esteve presente numa reunião convocada por um Comandante do
Exército. O sentimento que percebi entre todos os participantes da reunião foi de
humilhação das Forças Armadas Brasileiras, Sr. Presidente. Não sei se V.Exa. compartilha
dessa opinião. Há falta de munição para treinar... Então, é preciso dar tiro com tato.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tanto compartilho, que apresentei
uma emenda, nobre Deputado, no caso das polonetas, destinando 10% daquele recurso
para compra de equipamento para as Forças Armadas.

Peço a V.Exa. que conclua, pois o tempo já se esgotou.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Só um minuto, Sr. Presidente. Não há

quase ninguém mais para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Há mais três oradores inscritos.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Eu queria chamar a atenção de V.Exas.

para a necessidade de fazermos uma avaliação do papel das Forças Armadas. Duas
observações pontuais. No relatório de V.Exa., Sr. Relator, temos Fundo Aeronáutico,
Fundo Aeroviário, Fundo Naval, Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas,
Fundo do Ministério da Defesa. Por que apenas do Fundo Aeronáutico se tiram 50 milhões
para a tal malfadada reserva de contingência para fazer superávit primário? Por que se
tiram 50 milhões do Fundo Aeronáutico, de recursos diretamente arrecadados? Sr. Relator,
Senador Wellington Roberto, em minha opinião, isso é insustentável. Também se retira, na
área do Ministério da Justiça, do Fundo de Direitos Difusos. Se o total é de 8 milhões; como
se faz uma reserva de contingência de 6 milhões? Qual a explicação para isso? O Fundo
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de Direitos Difusos prevê, dentro de seus objetivos, a defesa dos direitos do consumidor, a
que se destinam 2 milhões. E se colocam 6 milhões. E a defesa das minorias? Acho que o
Congresso Nacional não pode aceitar essa situação, Sr. Presidente.

Ainda gostaria de mais alguns esclarecimentos. De forma bastante correta, V.Exa.
respeitou a LDO, no que diz respeito aos arts. 29 e 30, e algumas subvenções que
estavam na proposta de leis genéricas foram alteradas. Mudou a modalidade de aplicação.
Ora, eu queria argumentar com V.Exa: essas subvenções sociais estavam tratadas como
50, destinadas a entidades privadas. V.Exa. mudou a modalidade para 99, “a ser definida”.
É como tirar o sofá da sala. Vão definir 50 lá. Estamos tirando a modalidade 50, colocando
“a definir”, e o Governo, que definiu 50, vai definir 50. Teríamos de alterar para 90. Caso
quisesse alterar de 90 para 50, ele teria de fazer um decreto ou uma portaria e informaria
ao Congresso Nacional. Teríamos acesso a essas informações.

Mais ainda, Sr. Relator: a quase totalidade das emendas de Relator a que V.Exa. faz
referência — as de nº 001 a 0065 — têm o item “Situação do Subprojeto” definido como
“constante do PL”; porém, algumas poucas delas têm esse item definido como “novo”. Por
que novo? A partir da Emenda nº 0061, nas quais se deveria mudar apenas a modalidade
de aplicação, o item “Situação do Subprojeto” é definido como “novo”. Por que novo? Não é
constante do PL?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado, o tempo de V.Exa. está
esgotado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Sim. Eu gostaria que o Relator me
explicasse essa questão. Se está “constante do PL”, por que é “novo”? Qual é a descrição
desse subprojeto? Para onde vai esse recurso? Está apenas “nacional”. O que é isso?

Gostaria de mais um esclarecimento, Sr. Presidente. Tenha paciência com este
pobre Deputado. Por exemplo, há alguns números que não entendemos. Acho que
devemos valorizar o servidor público, mas veja na página 104, referente ao Ministério da
Justiça: o programa Valorização do Servidor Público passa de 446 mil reais para 65
milhões. Por que isso?

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Deputado, há um erro gráfico aqui.
Parece-me que há um erro gráfico.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pois então deve haver um erro gráfico
também na página seguinte: o Programa Valorização do Servidor Público do Ministério da
Defesa passa de 91 mil para 279 milhões. Eu queria pelo menos algumas explicações
sobre isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Deputado

Giovanni Queiroz, segundo orador inscrito.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, serei muito breve. Não

sei se o Senador teria condições de modificar alguma coisa do relatório, como acrescentar
mais dinheiro para as Forças Armadas. Concordo com tudo o que o Deputado Sérgio
Miranda disse. É uma vergonha o tratamento que se dá às Forças Armadas Brasileiras.
Participei desse café da manhã. Lá ouvimos uma exposição constrangedora. Qualquer
cidadão de qualquer país do mundo que ouvisse o relato feito pelos órgãos competentes
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do Ministério a respeito da situação falimentar e descabida do Exército brasileiro ficaria
constrangido. Dá vergonha ser brasileiro, dá vergonha ser Parlamentar e se sentir aqui sem
a mínima condição de atender a uma demanda absolutamente justa e, mais do isso,
necessária para garantir a soberania nacional! Se houvesse no País qualquer explosão
social em que se necessitasse da intervenção das Forças Armadas Brasileiras, segundo
relatos, não teríamos balas nem o instrumental mínimo, como transportes, para resistir
cinco dias. É uma vergonha!

Eu sei, Sr. Relator, que não depende de V.Exa., mas da política econômica deste
Governo, que passa com um superávit de bilhões de reais e não atende a demandas
mínimas necessárias para garantir nossa soberania.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Temos de aumentar o lucro dos
bancos, Deputado. Já dobraram. Temos de triplicar agora. Depois nós vamos estudar essa
questão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Não entendi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Temos de aumentar os lucros dos

bancos. Eles dobraram nos últimos anos. Agora temos de fazer com que tripliquem.
(Não identificado) – E depois dividir o bolo com os bancos. É isso?!
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O Presidente está ironizando. É uma

vergonha! Os bancos têm realmente de aumentar seus ganhos, e nós temos de ficar aqui
assistindo à falência de diversos setores indispensáveis para a soberania nacional, seja no
atendimento ao cidadão seja na garantia do País.

Então, Sr. Presidente, pior ainda que isso é que o Governo hoje tem dinheiro, tem
excesso de arrecadação. Mas o orçamento de execução deste ano está lá embaixo. No
ano passado deixaram de executar 6%, o que significa algo em torno de 1 bilhão de reais
para as Forças Armadas, e passaram com um superávit financeiro de 50 bilhões de reais.
Neste ano já temos excesso de arrecadação, e o Governo também não está atendendo,
não está liberando. Peço, então, que, no mínimo, o Governo libere...

Conclamo os companheiros a opor resistência à aprovação dos créditos
suplementares, para obrigar o Governo a executar o Orçamento. Depois, então, podemos
liberar novos créditos com recursos originários de superávit financeiro ou de excesso de
arrecadação.

Cumprimento o Sr. Relator e digo que, lamentavelmente, temos de mudar essa
política econômica. Para isso temos de mudar o Governo. No ano que vem vamos mudar,
de forma a atender o cidadão brasileiro. As esquerdas precisam chegar lá com outra visão
de política. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o último orador
inscrito, Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
em primeiro lugar, gostaria de discutir com o Sr. Relator o diagnóstico que S.Exa. faz
acerca do problema da segurança pública em nosso País e como ele se reflete nas
prioridades e, portanto, nos acréscimos e cancelamentos que S.Exa. praticou com relação
ao orçamento do Ministério da Justiça.
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Sr. Relator, constato que V.Exa. reforçou dotações, em primeiro lugar, para o
sistema penitenciário, no montante de 156 milhões de reais, tal como consta da página
122, e também aumentou consideravelmente os recursos para construção de unidades
para atendimento de adolescentes em conflito com a lei — acrescentou mais 90 milhões de
reais. A concepção é alocação de recursos para construção de novas penitenciárias e
novos centros de atendimento, que, na verdade, aprisionam os jovens. Em compensação,
V.Exa. reduziu consideravelmente a dotação de recursos para o reaparelhamento das
polícias estaduais e guardas municipais, tirando 47 milhões de reais, de um montante de
102 milhões de reais; ou seja, reduziu praticamente à metade. V.Exa. reduziu em 30
milhões de reais os recursos para intensificação do policiamento em áreas críticas e
reduziu em 4 milhões — primeiro reduziu 10 milhões, depois acrescentou 6 milhões — o
recurso para implantação da Polícia Comunitária. Pergunto se é essa a compreensão de
V.Exa., ou seja, de que precisamos de menos polícia, menos policiamento comunitário e de
mais recursos para construção de presídios e centros de acolhimento — que é de detenção
também — de jovens e adolescentes infratores. Isso reflete, a meu ver, uma visão
distorcida de como se deve atacar o problema da segurança pública em nosso País. Penso
que as prioridades deveriam ser prevenção, trabalhos com jovens e adolescentes que
objetivem retirá-los da esfera de influência do crime organizado em nosso País. Penso que
deveríamos aparelhar melhor nossas polícias, treinar melhor nossos policiais, tratar melhor
do policiamento comunitário e não apenas alocar recursos para construção de novos
presídios.

Sei que V.Exa. dirá que os recursos para presídios são diminutos e que nossos
presídios estão em condições precárias. Estou de acordo com isso. No entanto, penso que
não será pela redução dos recursos destinados ao sistema policial, ao policiamento
comunitário, ao tratamento preventivo de jovens e adolescentes que iremos resolver o
problema da carência de nosso sistema penitenciário. Acho que há um grave equívoco na
abordagem dessa questão. Há um equívoco nas prioridades que V.Exa. determinou para
essa questão, levando-se em consideração, inclusive, os problemas graves que há na
execução de certas obras para construção de presídios, como V.Exa. destacou em seu
Relatório. Vários deles encontram-se anotados nas obras paralisadas em conseqüência
das auditorias do Tribunal de Contas da União.

Eu pediria, então, uma reflexão de V.Exa. Estou propondo, nos destaques, recuperar
boa parte dessas dotações, que considero essenciais para que possamos atacar com
seriedade o problema do sistema de segurança pública em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está encerrado o tempo de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Para encerrar, concordo com a intervenção

dos Deputados Sérgio Miranda e Giovanni Queiroz e até com as observações irônicas de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. há de convir comigo que os
bancos passam por um problema sério.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – É verdade. Concordo com V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tiveram até de fazer um programa
para ajudar os bancos, o PROER. Temos de fortalecer os bancos do País. Estão ganhando
pouco.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Concordo com V.Exa. Penso até que cada
um de nós, Parlamentares, deveríamos dar uma ajuda pessoal, porque nossos bancos e
nossos banqueiros encontram-se em situação de absoluta penúria, conforme revelam os
lucros líquidos dessas instituições ao longo dos últimos anos, particularmente este ano.

Concordo com a crítica que se faz ao tratamento dispensado às Forças Armadas,
que têm a ver com a defesa nacional e também com a ocupação correta do território
brasileiro.

Chamo a atenção do Sr. Relator para uma emenda da Comissão de Ciência e
Tecnologia, da qual faço parte também, emenda que aloca recursos num programa
extremamente importante da Marinha brasileira: o Programa Nuclear da Marinha. Trata-se
de programa avançado, do ponto de vista tecnológico, e nos traz benefícios não só para a
construção do submarino nuclear, mas para o desenvolvimento tecnológico.

Nós, Parlamentares da Comissão de Ciência e Tecnologia, ficamos vivamente
impressionados com a visita que fizemos ao Centro de Aramar e da exposição que nos
feita. O programa traz benefícios ao projeto energético brasileiro, uma vez que a Marinha
do Brasil pôde desenvolver a tecnologia para enriquecimento do urânio, já que a transferida
pelos alemães se mostrou absolutamente inviável. Então, trata-se de programa
desenvolvido com recursos próprios, embora hoje a Marinha esteja na penúria, sem
recursos suficientes para tocar esse programa.

Peço encarecidamente a V.Exa. que acolha destaque de minha autoria a fim de
reforçar a dotação desse programa.

O SR. PRESIDENTE ( Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Deputado João
Coser, último orador inscrito.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, gostaria de saudar o Relator,
Senador Wellington Roberto, e associar-me às palavras do Deputado Jorge Bittar, que
expôs a essência de minha fala. O relatório tem visão construtivista no sentido da
construção da obra. Se fosse Relator de infra-estrutura, estaria perfeito, mas o relatório é
justiça e defesa.

Consta à página 24: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania —
construção, ampliação e reforma de aparelhos do Estado, 104 milhões. Logo em seguida
vem a Comissão de Direitos Humanos. As emendas de direitos humanos, importantes, são
de 500 mil reais. A disparidade é muito grande. Embora os presídios estejam caindo, temos
de tratar da relação entre as pessoas. Quando se fala em justiça e defesa, há que se tratar
dos direitos humanos e, portanto, também dessas ações. No caso da pessoa portadora de
deficiência, é uma loucura – 1 milhão de reais!

Minha angústia está mais nesse tratamento tão diferenciado e tão distante. Todas as
áreas apresentadas, nesse aspecto, têm uma quantidade de recursos muito grande. O
caráter preventivo, o aparelho policial, a polícia comunitária, têm tratamento muito
pequeno.
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A “Emenda Talibã” trata muito simbolicamente do ponto de vista do recurso. Então,
dá impressão de que é um monte de janelas. Estamos voltando ao tempo antigo, Dra.
Myrna, de abrir janelas e dar indicação ao Relator-Geral. Não é um critério também
bastante usado nos últimos tempos, ou, pelo menos, não é aconselhável.

Com relação às emendas de Relator, temos critérios. Pergunto se esses critérios da
resolução foram observados, haja vista que uma Comissão, daqui a pouco, irá discutir
regionalização, qualidade das emendas e questão legal. Faço parte dessa Comissão e é
desagradável dizer que isso aqui derrubou tudo. Se houver irregularidades nesse sentido,
elas cairão em bloco. Então, dá impressão de que há um Deputado bonzinho, um Senador
bonzinho querendo atender a todos, e inúmeras pessoas que não querem deixar que
importantes projetos sejam apresentados.

Portanto, pergunto se estão sendo observados os critérios regimentais e as normas
orçamentárias.

Discordo, do ponto de vista conceitual, do papel desse relatório e da forma como
V.Exa. atua, isto é, mais voltado para a obra do que do investimento no cidadão, na polícia,
no caráter preventivo. É conceitual mesmo, e daí termos profunda diferença. Todos os
recursos são destinados a ações de caráter nacional, o que é positivo. É verdade que o
Deputado Sérgio Miranda levantou a questão da modalidade de aplicação, mas o órgão
que mais tem capacidade de avaliar qual Estado necessita de mais recursos é, com
certeza, o Ministério.

Por isso, deixo esta preocupação: muita obra e pouco investimento no cidadão e no
que fazer para que ele tenha segurança, justiça e qualidade de vida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Sérgio Miranda, por quem

tenho grande estima, respondo a V.Exa. que, como Parlamentar, tenho defendido o
Ministério da Defesa. Participei de várias reuniões. O problema das Forças Armadas é
sério, mas atendi a todas as reivindicações apresentadas a essa relatoria. Agora, nobre
Deputado, estou totalmente de acordo com a divisão de Justiça e Defesa, visto que
facilitaria até o entendimento mais amplo por esta Comissão e pelo próprio Governo para
atender às necessidades tanto da Justiça como da Defesa, que engloba os Ministérios do
Exército, da Marinha... E este ano foi contemplada com 84 milhões de royalties , fazendo-
se justiça; no ano passado não houve essa contemplação. Assim, respondo também em
parte à indagação do nobre Deputado Jorge Bittar.

Então, Deputado Sérgio Miranda, o Ministério da Defesa, além das emendas
individuais, também foi contemplado com 128 milhões e 700 mil para investimento. Quanto
à Comissão da Antártida, a que fui convidado mas não tive o prazer de ir com os nobres
colegas visitar a região, não houve emenda coletiva. Quanto ao Projeto Calha Norte, atendi
com 10 milhões a emendas para investimento; e todas as emendas individuais foram
atendidas na sua totalidade.

Como mencionei ao nobre Deputado Sérgio Miranda, existe sucateamento das
Forças Armadas.

O Fundo Aeroviário é decisão do Relator-Geral no parecer preliminar, não cabe a
mim.
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Todos os Parlamentares sabem que os recursos são poucos. Por isso, endosso a
proposta do nobre Deputado Sérgio Miranda para defender essa divisão, a fim de que
passe a ser no próximo ano uma área para a Justiça e outra para a Defesa.

Quanto ao fundo de direitos difusos, da mesma forma, é competência da Relatoria-
Geral e não da relatoria setorial.

Quanto à valorização do servidor público, o valor cresceu em função da mudança da
nomenclatura. Aglutinamos várias ações em uma só no projeto de lei do Executivo. Então,
nobre Deputado, apesar de minha grande simpatia — já fui condecorado por todos os
Ministérios da Forças Armadas e tenho satisfação muito grande em atender às suas justas
reivindicações, como também do Ministério da Defesa —, infelizmente, os recursos são
mínimos. Então, repito, é bom se pensar em dividir no próximo ano Justiça e Defesa,
atendendo à sugestão do nobre Deputado Sérgio Miranda.

É uma vergonha. Sou testemunha da falta de recursos do Exército brasileiro até
para manutenção do rancho. Desses Ministérios, o que foi menos pior foi o da Marinha, que
teve contemplação em royalties  de 84 milhões de reais. Infelizmente, a realidade é essa.
Não podemos fugir dela. Precisamos trabalhar para que no próximo ano o Poder Executivo
entenda que deve pensar nas Forças Armadas do nosso País.

 Deputado Jorge Bittar, não adianta aparelhar nossas Forças, num programa de
prevenção, se não há onde colocar o preso. Concordo que as duas coisas poderiam ter
sido feitas. Se tivéssemos orçamento suficiente para isso, poderíamos realizar um estudo e
fazer as coisas paralela e simultaneamente. Mas, infelizmente, a prioridade do Ministério foi
a construção — respondendo ao Deputado João Coser — porque acha que as ações mais
enérgicas são as que têm de ser resolvidas agora.

Defendo que existam ações de prevenção voltadas para o menor, para que amanhã
ele não se torne um criminoso, nobre Deputado Jorge Bittar, mas realizarmos essas ações
de prevenção e não haver para onde levar o preso é ruim. O presídio é uma escola de
delinqüência.

No programa da Marinha dispomos de 11 milhões de reais para o atendimento.
Respondendo ao que outros Deputados nos perguntaram, a Marinha foi contemplada com
84 milhões. Infelizmente, esses recursos não podem ser destinados ao programa do
submarino. Isso foi tecnicamente impossível. Discutimos o assunto com consultores da
Marinha, que por diversas vezes conversaram com outros consultores da Comissão de
Orçamento, mas os recursos dos royalties  não podem ser destinados ao programa do
submarino.

Deputado João Coser, V.Exa. tem toda a razão quando afirma que a prioridade foi
para a penitenciária. Foi sugestão do Ministério da Justiça. Insisto em afirmar que faltam
recursos. Quanto aos deficientes, quando for apresentado o relatório da Previdência e
Ação Social, temos de ficar atentos, uma vez que, no relatório da Ação Social, eles foram
contemplados com 200 milhões de reais, o que não é muita coisa, mas já é suficiente para
atender aos nossos deficientes. Como V.Exa. faz parte da Comissão, com certeza corrigirá
essas distorções. Esta Comissão foi criada para corrigir falhas que porventura existam
nesses relatórios setoriais.
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Agradeço aos nobres Deputados a oportunidade. Fiz o que pude com os parcos
recursos de que dispúnhamos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A discussão do relatório encerra-

se na segunda-feira, às 15h, quando também terminará o prazo para apresentação de
destaques.

Passaremos agora à discussão do relatório setorial referente à Área Temática I —
Poderes do Estado e Representação, cujo Relator é o Deputado Wilson Braga, a quem
chamo à Mesa para ler o relatório.

Antes, porém, concedo a palavra, por até três minutos, ao Deputado João Caldas.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, registro que fizemos uma

representação, no dia 14, contra a maioria da bancada de Alagoas. Este é o fórum legítimo
para dirimir questões desta Comissão. Essa nota da bancada de Alagoas é em parte
contraproducente e serve como mais um agravante em nossa representação.

Sr. Presidente, solicito a esta Comissão que tome as medidas cabíveis, necessárias
e legais para o desfecho dessa representação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra ) – O Deputado Wilson Braga está

ponderando que, como o relatório foi distribuído, fará apenas um resumo.
Pergunto se o Plenário está de acordo. (Pausa.)
O Plenário está de acordo. V.Exa. poderá fazer seu resumo.
O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao

relatar a Área Temática Poderes do Estado e Representação, do projeto de lei do
Orçamento, farei apenas um resumo, uma vez que todos já receberam o texto e
conscientizaram-se do que devemos fazer.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, coube-me apreciar, na condição de Relator-Setorial, a proposta
orçamentária referente a Poderes do Estado e Representação, constante do anexo que
estamos agora trazendo à consideração de V.Exas.

A proposta abrange o Poder Legislativo, composto pelos órgãos: Câmara dos
Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas; e o Poder Judiciário, composto por
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar da
União, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
Ministério Público da União, Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores.

A proposta orçamentária da área temática encaminhada pelo Poder Executivo
totaliza 15 milhões, sendo 12 milhões para o Orçamento Fiscal e 3 milhões para a
Seguridade Social. A área temática não possui programação de orçamento de investimento
das empresas estatais. Observe-se, assim, a discriminação abaixo do quadro.

Cumpre-nos trazer de forma sucinta informações atinentes à execução orçamentária
desde o exercício de 2000, termo inicial da última mudança realizada na classificação das
despesas, a fim de subsidiar a análise do projeto de lei orçamentária para 2002.

Observa-se no quadro lido um incremento nominal nas dotações de todos os grupos
de despesas relativamente ao valor autorizado para 2001. Os maiores acréscimos,
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comparativamente ao autorizado para 2001, ocorrem nos Grupos Amortização da Dívida e
Inversões Financeiras. No que se refere aos investimentos, tem-se que o valor do PLOA
2002 é 10% superior ao autorizado para 2001. Importa destacar ainda a execução
orçamentária por órgão desde o exercício de 2000. O quadro em anexo contempla tal
finalidade.

Cabe mencionar ainda as alterações na Lei Orçamentária de 2001 realizadas
mediante créditos adicionais. Nesse sentido, acrescentamos em anexo relação exaustiva
dos créditos adicionais aprovados e em tramitação no Congresso Nacional.

A programação da área temática em apreço recebeu inicialmente um total de 70
emendas, que atingiram o valor global de 771 milhões. Foram 26 emendas coletivas, tendo
23 sido apresentadas por Comissões permanentes das duas Casas Legislativas e 3 por
bancadas estaduais, perfazendo um total de 765 milhões, e 44 emendas parlamentares
individuais, num total de 6,2 milhões. O quadro anexo ilustra a distribuição das emendas
apresentadas por tipo de autor.

As emendas individuais, em conformidade com o disposto no Item 21.3 do parecer
preliminar, foram atendidas com recursos da Reserva de Contingência. Na elaboração dos
pareceres, realizamos pequenas adequações em itens de classificação da despesa
propostos nas emendas, sem alterar-lhes o objetivo do gasto.

Por intermédio do CTM nº 082/01-GAB 562, o nobre Deputado Osório Adriano
solicitou alteração da Emenda nº 183.000, com vistas à correção de erro material. A
solicitação buscou alterar a unidade orçamentária beneficiada. O ilustre Deputado Pedro
Celso também solicitou alteração no subtítulo da sua emenda.

Nos termos dos itens 18.4.6, 18.4.7 e 18.4.8 do parecer preliminar, cumpre-nos
analisar as informações provenientes do Tribunal de Contas da União relativas às obras
com indícios de irregularidades. No rol enviado inicialmente pelo Tribunal, em cumprimento
ao art. 83 da LDO, constam os seguintes empreendimentos com indícios de irregularidades
graves, inclusos na programação orçamentária da Área Temática I: construção do Edifício-
Sede da Seção Judiciária de Cuiabá; construção do Edifício Anexo ao TRF da 2ª Região no
Rio de Janeiro; construção do Fórum Trabalhista da Primeira Instância da cidade de São
Paulo, e ampliação do Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Cabe assinalar, por oportuno, que, nos termos do art. 13 da Resolução 01/2001, as
dotações alocadas às obras com indícios de irregularidades graves em sua gestão devem
ser objeto de votação em separado. Nessa condição restam dois programas de trabalho, a
saber: construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária de Cuiabá, Mato Grosso, e
construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Primeira Instância da cidade de São
Paulo.

Emendas do Relator.
A Lei nº 10.266, para o exercício de 2002, estipula:

É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins
lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham
uma das seguintes condições (...)
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A Emenda 80010006, na modalidade ajuste técnico, destina-se a alocar, no
programa de unidade orçamentária — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
—, o programa de trabalho atinente à recuperação do Palácio da Justiça do Distrito
Federal.

A Emenda 80010007, também na modalidade ajuste técnico, tem por finalidade
remanejar a dotação de 15 milhões da rubrica Recurso para a Retomada de Execução de
Obras e Serviços para a construção do Fórum Trabalhista da Primeira Instância da cidade
de São Paulo.

Por outro lado, a obra foi listada pelo Tribunal de Contas da União dentre aquelas
com indícios de irregularidades graves em sua gestão. Todavia, como se observa no
Quadro VIII, o Tribunal de Contas da União não apontou os contratos que se encontram
inquinados de irregularidades graves. Via de conseqüência, em consonância com a regra
insculpida no art. 83, § 7º da LDO 2002, a execução de toda a dotação deverá ficar
condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia
deliberação do Congresso Nacional e da Comissão Mista de Orçamento.

Assim sendo, tomamos a decisão de propor a presente emenda, remetendo a
dotação para a programação apropriada. Alertamos, sem embargo, para o fato de que sua
execução orçamentária se submeterá aos condicionantes fixados na Lei de Diretrizes
Orçamentária, porquanto a obra foi informada pelo Tribunal de Contas da União como
eivada de indícios de graves irregularidades.

As emendas em tela, enquadradas no tipo ajuste técnico, visam atender solicitação
formalizada pelo Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência de
República e destinam-se a transpor do GND 3 (Outras Despesas Correntes), para o GND 4
(Investimentos), as dotações dos programas de trabalho listados adiante.

A justificativa apresentada pelo órgão para a solicitação implementada pela emenda
consiste no fato de o valor previsto para investimentos na proposta orçamentária estar
alocado em Fonte 150, dependente de arrecadação para a realização dos gastos, o que
obsta a efetivação de despesas necessárias com investimentos no início do exercício.

Conforme a lei de emendas, já mencionada no Item 4, as demais emendas, mesmo
sendo meritórias, não puderam ser devidamente atendidas em face da exigüidade de
recursos.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 32/2001-CN, na
parte abrangida pela Área Temática I — Poderes de Estado e Representação, com as
alterações decorrentes das emendas apresentadas.

Sala das Comissões, Wilson Braga, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrada a leitura, em discussão

o parecer.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o objetivo da minha inscrição

neste debate não é fazer uma análise individualizada do conjunto do relatório. Fiquei
preocupado com a emenda apresentada por V.Exa. como Relator, Deputado Wilson Braga,
sobre o Tribunal de São Paulo da 2ª Região. Foi feito um debate sobre o assunto, e houve
um processo que levou à cassação de um Senador e à constituição de uma comissão por
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parte do Executivo para identificar a necessidade ou não de conclusão daquele prédio;
automaticamente, o Congresso Nacional terá de deliberar sobre os recursos. Até aí é
normal. Então, para alocar recursos para aquele Tribunal, independentemente de quem
seja contra ou a favor, o Congresso Nacional tem de fazer um debate sobre a conveniência
da sua conclusão. O Executivo, que realizou o estudo, tem de vir aqui convencer-nos de
que a saída mais correta é o término da obra e apresentar um orçamento definitivo, o qual
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização deverá debater.

Um agravante é o caráter da emenda. Gostaria que V.Exa. fizesse uma exposição
específica sobre isso. V.Exa. tem as informações sobre o quanto é necessário para se
concluir a obra? E por que apresentar uma emenda de Relator? Nesse caso, tenho a
impressão de que não pode ser feito dessa forma, porque o Governo abandonou a
Comissão. Se o Deputado Santos Filhos for lá fora para tomar um café, só ficaremos aqui
nós do PT, e poderemos pedir que se encerrem os trabalhos, contando com o apoio do
nosso colega comunista Sérgio Miranda. E não seria correto o Congresso tratar de um
projeto como esse nessas condições. Então, quero uma explicação sobre esse caso, para
começar o debate a partir daí.

Meu procedimento com relação às emendas de Relator será o mesmo, porque nem
o Relator-Geral tem competência para apresentar emenda de Relator, à exceção dos
temas salário mínimo, saúde e mais um ou dois outros casos. Considerando tratar-se de
Relator-Setorial, aí é que não poderia mesmo apresentar emenda para obras e
investimentos. Então, quero esses esclarecimentos antes de começar o debate.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Deputado Virgílio
Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Para complementar o que disse o
nobre companheiro Deputado João Coser, essa questão do TRT de São Paulo veio para
esta Comissão de uma forma diferente da normal. Geralmente, chega até nós um parecer
do Tribunal de Contas que aponta como superar as irregularidades, mas nesse caso
ficamos sabendo pela imprensa que o Governo Federal teria nomeado uma comissão para
sanar as irregularidades e, uma vez sanadas, será contratada uma outra empresa. Ora,
não é isso que estabelece a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Essa é também uma
discussão que se refere à metodologia.

No que se refere especificamente ao prédio do Tribunal, existem irregularidades
constatadas, e esse prédio, porque não se pode pagar por isso, não poderia ser concluído.
Existem, porém, outras afirmações sobre o prédio que nada têm a ver com corrupção,
como a de que a obra teria sido superdimensionada e suntuária — ou seja, concluir esse
prédio seria jogar dinheiro fora. Inclusive um Deputado desta Comissão, que não está aqui
e por isso não vou citá-lo, e que é especialista em construção, acha que com os 34 milhões
que se quer alocar a mais seria possível construir outro prédio desde o alicerce. Depois
esse colega poderá fazer publicamente essa afirmação. Portanto, se alocarmos esse
montante para a obra estaremos jogando fora o valor daquele prédio, que poderia ser
perfeitamente leiloado. Pode ser que incorporadores queiram comprar prédios suntuosos,
revestidos de granito, mármore Carrara, com salões de não sei quantos metros quadrados
para o presidente, coisas desnecessárias para a Justiça do Trabalho.
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Será preciso concluir esse prédio? Temos de acreditar na comissão criada pelo
Governo, que está querendo ver-se livre desse pepino. Então, tenho várias dúvidas
relativas a esses recursos. É evidente que deve haver uma solução para atendimento da
Justiça do Trabalho de São Paulo, mas a conclusão desse prédio seria uma solução? Não
seria caro demais o término dessa obra? Será que não é melhor leiloar o imóvel, pegar o
dinheiro e aplicá-lo em algo mais funcional, dimensionado de forma mais racional, com uma
suntuosidade compatível com os pobres trabalhadores e os advogados que estão ali para
ganhar seu pão de cada dia? Será que é preciso colocar a Justiça dentro de um prédio
como aquele, que é agressivo à população?

Se algo deve ser privatizado, é esse prédio. É claro que estou falando aqui sobre o
que eu acho. Tudo isso deve ser dimensionado, estudado. O que estou dizendo aqui é ou
não é verdade? Quem sabe o prédio é realmente bem dimensionado? Quem sabe a área
construída é adequada? Quem sabe o acabamento, as estruturas são suntuosas demais
para o fim a que se destinam, e poderiam ser mais bem aproveitadas por uma
multinacional que se instalasse ali, após arrematar esse prédio por um preço compatível?

Então, não venha o Governo Federal dizer que, porque nomeou uma comissão,
pode empurrar goela abaixo do Congresso Nacional essa solução completamente
esdrúxula. Por que não veio com os pareceres, tal qual nas outras situações, para criarmos
um decreto legislativo liberando essas coisas todas? Então, isso aí é algo completamente
esdrúxulo e não tem cabimento.

Chamo sua atenção, Sr. Presidente, para o fato de que temos um compromisso de
rever a lista das obras com indício de irregularidades, porque algumas que já superaram
seus problemas ainda estão paradas, e outras que ainda apresentam indícios de
irregularidades não estão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Há um comitê próprio para isso,
Deputado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Haverá tempo. Como foi dito, não há
necessidade de emenda, porque, ao final do período, haverá novos acontecimentos.
Haveria uma comissão que ia apresentar uma relação disso. Então, quero apenas
relembrar esse fato e pedir esclarecimentos a respeito do tema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado João Coser, V.Exa.
deseja fazer um adendo?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Só para concluir, Sr. Presidente, pode parecer
que eu não li, mas ressalto que li a página 17, li toda a exposição acerca da conclusão da
obra, e mantenho a minha pergunta, para que o Relator faça a exposição sobre o conteúdo
do debate.

O segundo ponto é sobre a errata. Não entendi. Essa conclusão dos Tribunais
Regionais do Trabalho pode dar uma confusão grande, porque se investem recursos
genéricos do TST para construção de tribunais, esses recursos não são dirigidos para uma
determinada obra, e o Congresso perde ainda mais o controle. No caso do TRT de São
Paulo, o diretor do órgão, que foi afastado porque ficou comprovado que estava envolvido
naquele processo de corrupção, já desviava, sem autorização do Congresso, recursos de
outros órgãos, que enviava para São Paulo. Se nessa errata for aprovado que se pode
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concluir a construção de edifícios de Tribunais Regionais sem se identificar o local e o
custo, ficaremos na mão daquele diretor ou de quem o substituiu. Portanto, essa
observação é só para que vejamos se não estamos cometendo um erro.

Sei que a emenda propõe dessa forma, mas temos de ver se é o correto. Já fui
Relator dessa área e sei que se deve especificar o recurso que vai para cada tribunal que
será construído ou reformado em cada Estado. Uma rubrica genérica do TST para
construção não se justifica em hipótese alguma. Então, quero apenas abordar o tema sob
esse aspecto. O conteúdo muda em função do caráter da emenda; deixa de ser obras,
serviços e investimentos para ser implantação de aparelhamento, adequação de unidade
da Justiça. Vejam bem: aparelhamento, adequação. Aparelhamento pode ser nacional;
obra tem de ter local.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao Deputado
Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
Sr. Relator, ao fazer uma apreciação do relatório de V.Exa. e passar uma vista-d’olhos nos
números dos diversos órgãos envolvidos nesse relatório extremamente abrangente,
chamaram-me a atenção os gastos da Presidência da República com comunicação social.
Estão ali alocados recursos no valor de 76 milhões, 619 mil e 61 reais.

Entendo que todo Governo tem de dispor de recursos para se comunicar com a
população, para esclarecer dúvidas, oferecer informações úteis aos cidadãos. Não me
oponho a que isso exista, mas me chama a atenção o montante destinado a essa
atividade, inclusive se comparado com as outras despesas da Presidência da República e
até com a carência de recursos em outras áreas.

Acabamos de apreciar o relatório das áreas de Justiça e de defesa nacional. Na
área de Justiça, por exemplo, há carência de recursos para programas de prevenção do
ingresso de jovens na atividade criminosa. E chama-nos a atenção o fato de o Governo
alocar 76 milhões e 619 mil para gastos com comunicação social. Pergunto se não chamou
a atenção de V.Exa. também esse montante a meu ver exagerado de recursos para essa
área de comunicação social.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao Deputado
Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, Sr. Relator, li
atentamente esse relatório do eminente Deputado Wilson Braga e não tenho muito a
comentar; digo apenas que as emendas de bancada, as emendas de Comissão atendidas
aqui pelo Deputado Wilson Braga estão conforme foram formuladas. Inclusive já emendei
algumas dessas emendas de Comissão atendidas. Obviamente, vamos discuti-las na hora
oportuna. Sendo a emenda de âmbito nacional, a responsabilidade de alocar esses
recursos, que são poucos, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho. Estou pedindo, por
exemplo, 70 milhões de reais para os Tribunais Regionais Federais, uma vez que esses
tribunais estão com a grande responsabilidade de resolver os problemas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Estão despachando aos sábados e domingos porque não
há espaço físico!
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Certamente, cada tribunal terá a alocação dos recursos conforme a necessidade da
sua região.

Quero homenagear o Relator pelo que traz a esta Comissão. Quando formos discutir
os destaques, procurarei fazer o remanejamento e o aumento dessas despesas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Terminada a manifestação dos
oradores, passo a palavra ao Relator, para responder aos Parlamentares.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Sr. Presidente, quanto à primeira
observação do Deputado João Coser, referente ao Tribunal de São Paulo, tive muito
cuidado na análise desse pleito. Fui pessoalmente ao Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, Ministro Almir Pazzianotto, quando me tranqüilizei, porque haviam mudado toda
a sistemática: o Presidente retirou daquele Tribunal todos os poderes para a continuidade
da obra e fez um convênio com o Banco do Brasil. Assim, a execução da obra está
diretamente a cargo do Banco do Brasil. E o Tribunal de Contas ficou, como a emenda
esclarece, com o poder de impedir a continuação da obra quando verificar que algo não
está correto, de acordo com a decisão da Comissão.

Quanto à questão do Deputado Virgílio Guimarães, não foram 54 milhões, nem 34
milhões de reais; aprovamos uma emenda de apenas 15 milhões de reais, o solicitado pelo
Tribunal Superior do Trabalho. Conseguiram mostrar e esclarecer que a obra não poderia
ficar naquela situação, aquele monstrengo. A Justiça do Trabalho tem 54 prédios alugados
na cidade de São Paulo, e a economia para a Nação seria muito grande.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Relator, gostaria de saber se V.Exa. tem
noção ou foi informado pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do
montante de recursos para a conclusão da obra. Pelas informações que temos, com 15
milhões de reais não se conclui aquela obra. Um dos problemas da obra desse Tribunal foi
o fato aprovarmos recursos sem saber quanto ela custaria até a conclusão. O problema
não são os 15 milhões de reais, mas quanto falta para se chegar ao final.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado João Coser, como essa
matéria é complexa, proponho a V.Exa. que, com o Sub-Relator e o Comitê, defina esse
valor no momento oportuno. Seria complexo resolver o assunto agora. Já se chamou a
atenção para esse ponto, o qual o Comitê vai discutir juntamente com o Sub-Relator.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Se V.Exa. concordar, enviaremos o assunto
para o Comitê.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está certo.
O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Quanto à manifestação do Deputado Jorge

Bittar, realmente achei muito alto o percentual para publicidade, mas esse é um assunto
que, pelo Regimento e pela LDO, só o Relator-Geral pode alterar. Eu, como Sub-Relator,
não tenho poderes para isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero informar aos Srs. membros
que a discussão não está encerrada. Continuará na segunda-feira, às 15h.

Informo aos Srs. membros que deverá ser entregue hoje, até às 17h, pelo terceiro
Relator da matéria, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, o relatório referente ao Subtítulo
nº 23.695.042.016.150.001 — Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária em Salvador,
Bahia, constante do Quadro V da Lei Orçamentária para 2001.
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Conforme o estabelecido no art. 5º, inciso VII, letra c, da Resolução nº 1/2001, do
Congresso Nacional, fica aberto o prazo de 30 de novembro, sexta-feira, a 4 de dezembro,
terça-feira, para a apresentação de emendas ao relatório e ao projeto do decreto
legislativo.

Recebi do Deputado João Caldas o seguinte ofício:
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. informação

sobre se foi apresentado qualquer expediente formal da bancada
ou de algum Parlamentar do Estado de Alagoas requisitando
cópia da representação ofertada por mim e pelo Deputado
Givaldo Carimbão, do PSB, no dia 4 de novembro. Caso
positivo, requeiro cópia do requerimento.

Atenciosamente, Deputado João Caldas.
Os documentos da Comissão são públicos, basta que qualquer Parlamentar os

solicite. O caso foi tratado em sessão pública desta Comissão, em razão do que foi
entregue cópia.

Suspendo a sessão e convoco os Srs. Parlamentares membros desta Comissão
para darmos prosseguimento aos debates na segunda-feira, às 15h, neste plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, quando iniciamos esta

Legislatura, nesta Comissão, da qual sou membro há três anos, ficou acordado que as
reuniões não seriam mais suspensas por tão longo tempo; permitir-se-ia, no máximo, a
suspensão de um dia para o outro, jamais de uma semana para outra. Assim sendo, em
vez de ser suspensa, esta reunião deve ser regimentalmente encerrada, para na segunda
darmos início a uma nova reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A decisão da Mesa é pela
suspensão da sessão, convocando os senhores membros para a reabertura às 15h de
segunda-feira.

Está suspensa a sessão.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, recorro da sua decisão,

porque estamos ferindo o Regimento Interno.
(A reunião é suspensa.)
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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Agendamento dos trabalhos da Comissão.

OBSERVAÇÕES

Há orador interveniente não identificado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 28ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias da Pauta nº 28/2001, que

são os relatórios setoriais apresentados nas áreas temáticas da Proposta Orçamentária de

2002.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS  – Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, com fulcro no art. 95, § 7º, do

Regimento da Câmara dos Deputados, solicito a V.Exa. que faça constar imediatamente o

registro de anulação da reunião de quinta-feira próxima passada. A referida reunião foi

convocada com o objetivo de se votarem as matérias ordinárias desta Comissão e não

para a apreciação de relatórios do Projeto de Lei nº 32/2002 do Orçamento de 2002.

Portanto, é uma reunião que inexistiu, porque não houve prazo regimental, convocação

com a antecedência de 24 horas, e a reunião que estava acontecendo no momento não

era aquela prevista.
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Em segundo lugar, quero deixar claro que tratei com V.Exa. o assunto, levantei

questão de ordem, mas V.Exa. simplesmente não deu conhecimento da questão e pediu a

suspensão da reunião que foi, inclusive, questionada por mim nesse momento.

Sr. Presidente, concluindo, até porque tenho um tempo para concluir a minha

questão de ordem, quero deixar registrado, primeiro, que apresentei uma questão de

ordem na quinta-feira, ao que V.Exa., no instante, respondeu que havia um acordo dos

partidos e das Lideranças; não obstante, o PL não participou e foi veementemente contra

qualquer tipo de acordo, e também o PSB foi contra. E nós estamos aqui dando o rito,

cumprindo o Regimento da Casa.

Gostaria que V.Exa. se posicionasse sobre essas duas questões de ordem. Gostaria

inclusive que fosse aberto o quorum  regimentalmente. Essa reunião foi suspensa na

quinta-feira, e ficou acertado que não seria ferido o Regimento da Casa. Tolerou-se a

suspensão de um dia para outro, nunca de uma semana para outra. Temos de acabar com

o quorum de avião, pois parece uma sessão de mediunidade: só aparecem aqui os

espíritos dos Deputados e Senadores, quando deveríamos estar discutindo os recursos da

União. Os que se propuseram a vir para esta Comissão foi para trabalhar e dar quorum  à

mesma, para discutir e debater os relatórios. Não para ficar aqui vindo só no dia que

interessa, colocando os seus destaques, os seus interesses pessoais acima do interesse

coletivos, acima do bem comum, que é o bem de todos, e as discussões temáticas deste

Brasil afora.

Isso já foi discutido no ano passado. Há três anos participo desta Comissão

discutindo o mesmo assunto, e a prática continua a mesma.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou responder à questão de

ordem de V.Exa.

Em primeiro lugar, na quinta-feira, não houve nenhuma votação; houve apenas

discussão dos pareceres preliminares. Antes de promover essa discussão, houve uma

reunião de Líderes na Presidência, na qual os Líderes presentes concordaram com a

discussão da matéria na quinta-feira. O PL não se fez representar pelo seu Líder, que é o

Deputado Eujácio Simões. O Líder do PSB, que funciona em bloco com outros partidos, é o

Deputado Sérgio Miranda, que estava presente na reunião. De modo que, Deputado, a

reunião foi feita em função de uma discussão com os Líderes, e não houve nenhuma

decisão, nenhuma votação; houve apenas a discussão dessa matéria. O PT deixou claro,

naquela reunião, que se reservava para discutir a questão posteriormente —  porque iria ter

uma reunião à noite para discuti-la. Apenas essa ressalva do PT houve lá durante a

reunião de Líderes. V.Exa. efetivamente fez uma ponderação na reunião, mas V.Exa. não é

o Líder oficial do PL. Infelizmente não é.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Mas a missiva já vem por aí, se já não estiver

no seu bureau : em breve, serei o representante do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa., até então, não é o Líder do

PL na Comissão. E todos os Líderes que estavam na reunião concordaram, ocorrendo

apenas a ressalva do PT.

(Não identificado)  – O PPB concorda, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, nós do PCdoB, na

Comissão...
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O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Vamos cumprir o Regimento, primeiro, para

depois concordar. Aqui não é Casa de acordo; é Casa onde se cumpre o Regimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, em relação ao Orçamento,

apesar de atuarem em bloco, o PCdoB e o PSB têm autonomia para assumir posições

próprias.

Em segundo lugar, após aquela reunião, por decisão do Bloco de Oposição — que

envolve não apenas o PT, mas o PCdoB, o PSB, o PDT —, estamos em obstrução em

todas as Comissões, inclusive na Comissão Mista.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Só para comunicar que o PT deixou essa

orientação na pessoa do Deputado Virgílio Guimarães, nosso Líder na Comissão. Além

disso, estamos aqui com os Vice-Líderes do partido e já havíamos dito que, na quinta-feira,

aceitaríamos a abertura, porque não estávamos aqui no início da reunião. Iríamos ter

aquelas três apresentações e hoje continuaríamos, mas não tínhamos nenhum

compromisso, naquele momento, de garantir a continuidade.  Deixamos claro que,

enquanto não estivesse resolvida a questão da CLT, estaríamos em processo de

obstrução. É exatamente o que estamos fazendo, solicitando inclusive a abertura do livro

de presença, porque, no nosso entendimento, hoje isso deve ser feito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mas foi exatamente isso que falei,

nobre Deputado. Eu disse que, naquela discussão de quinta-feira, os Líderes concordaram,
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com a ressalva do PT, que iria reunir-se para definir uma posição em relação ao assunto.

Mas, na discussão de quinta-feira, houve um acordo geral com os Líderes que estavam ali.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exatamente. Perfeito!

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem a palavra V.Exa., pela ordem.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar

que, na abertura da última reunião desta Comissão, o Presidente disse que seriam

iniciadas as discussões dos relatórios. Mas, naquele momento, ninguém se manifestou

contrariamente, e o cronograma proposto pelo Presidente da Comissão está sendo

cumprido. Já recebemos a manifestação...

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS  – Ninguém, não! Ninguém, vírgula!

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Já recebemos a manifestação da

obstrução do PSB, do PL, do PT e dos partidos de oposição. Portanto, Sr. Presidente,

evidentemente vamos continuar a discussão dos relatórios. Quando houver a primeira

necessidade de deliberação na Comissão, sabemos que haverá obstrução. Em não

havendo deliberação, a continuidade da sessão vai transcorrer normalmente. Não vejo

qualquer impedimento de que a discussão dos demais relatórios continue até que não haja

deliberação. Havendo qualquer propósito de deliberação sobre a mesa, os partidos já se

manifestaram em obstrução, e faremos votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado Ricardo Barros, o

que o Deputado Gilmar disse é que levantam uma questão em relação à assinatura da

semana passada.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exatamente.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS  – À abertura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deixem-me terminar. Eu só posso

manter essas assinaturas da semana passada para hoje se houver consenso geral. Se

houver qualquer questionamento, não tenho condições de mantê-las, e, portanto, a reunião

fica prejudicada. Eu gostaria imensamente de avançar. Não sei se poderíamos não votar e

discutir outros relatórios.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Nós podemos fazer isso, Sr. Presidente,

desde que se abra um novo livro. Se houver presença, vamos seguir normalmente os

trabalhos. Mas queremos a abertura do novo livro, para podermos reiniciar os trabalhos

normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - E nós poderíamos abrir o livro e

continuar discutindo...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Sr. Presidente, não. Se V.Exa. abrir o

livro e se houver presença, evidentemente não teremos o que fazer. Mas queremos a

presença. Para começar o debate, queremos a presença.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já que houve questionamento, a

Mesa não vai levar em consideração as assinaturas da semana passada. Vou encerrar a

reunião...

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS  - Isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra apenas

para orientarmos os trabalhos. Não havendo acordo para a manutenção do livro, vamos
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buscar novo quorum  para a continuidade da discussão. A pauta da Comissão que está em

andamento é a discussão de três relatórios hoje, mais dois amanhã e mais dois em

seguida. É o que está combinado.

Portanto, apenas para ficar claro, comunico que, alcançado o quorum no livro,

Deputado João Coser, retomamos a discussão. É isso? Estou vendo aqui a objeção do

Deputado João Caldas, mas parece-me que isso é uma questão clara, a não ser que se

coloque alguma deliberação sobre a mesa.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Não há quorum para deliberar, nobre Líder.

Não existe quorum . Não houve abertura regimental. Não houve. Estamos fazendo uma

reunião fantasma aqui. Não existe reunião, tem de haver quorum .

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado João Caldas, foi solicitada a

reconquista do quorum . Vamos reabrir o livro com a data de hoje e vamos às assinaturas.

Alcançado o quorum , continuaremos a discussão dos relatórios setoriais. V.Exa. está de

acordo, Deputado João Caldas? É isso que eu estou perguntando. Alcançado o quorum

novamente, continuaremos a discussão dos relatórios setoriais. V.Exa. está de acordo? O

Deputado Givaldo Carimbão está de acordo?

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Havendo quorum , vão pedir revisão de

quorum .

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Havendo quorum , na minha deliberação

proposta, V.Exa. pode pedir a verificação. Não havendo deliberação, Deputado Givaldo

Carimbão, não há verificação a pedir.
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O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO – Para mim, ou há o número regimental,

ou eu peço que se use o Regimento. Não há entendimento nem acordo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Deputado Givaldo Carimbão, por favor.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Havendo quorum no novo livro, a

discussão será reiniciada. V.Exa. só poderá pedir a verificação quando houver uma

deliberação.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem a palavra o Deputado João

Coser pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos colocar ordem na Casa,

falando um de cada vez, de acordo com o Regimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, eu gostaria de dizer algo para

os Deputados, inclusive o Deputado Ricardo Barros. Tenho a impressão de que o Partido

dos Trabalhadores não conseguiu ser entendido até agora.

Não temos como obstruir uma sessão sozinhos. Então, estaremos em obstrução

com os partidos de oposição. Isso significa que nós não vamos dar presença, não vamos

deixar passar livro de um dia para o outro, nós não vamos facilitar que haja quorum na

Comissão. Essa é a posição do bloco da oposição.

O livro abre agora. Se às 17h houver quorum sem a nossa presença, estaremos

aqui para debater, e o Presidente não depende de acordo. Se S.Exa. tem quorum , toca a
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reunião até onde pode. Se houver votação, vamos pedir quorum . Terminada a reunião,

esta será encerrada. Amanhã pela amanhã, abre-se um novo livro. Não há acordo, e cada

dia haverá um pedido em uma reunião. Do contrário, é construir acordo.

Então, queremos informar que, neste momento, em função das orientações que

temos e das decisões, o Partido estará em obstrução, só para não parecer que há uma

diferença de entendimento — se é agora ou se é daqui a pouco. Mas, se os blocos da base

do Governo quiserem prosseguir com a reunião, é só alcançar quorum , e nós vamos estar

subordinados ao ritmo dessa maioria.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, entendo que, pelos

procedimentos da Comissão, iniciamos esta reunião com a ata, a verificação de quorum ,

que é feita, por norma, no livro da reunião anterior, como foi acordado. E se assim o é, a

reunião está iniciada e deve ter continuidade. Pode haver leitura, pode haver discussão,

mas não pode haver deliberação, assim como a verificação de quorum  também só pode

ser requerida na deliberação. Se não há deliberação, não pode haver pedido de verificação

de quorum . O Regimento não abriga a possibilidade...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Nobre Deputado, para V.Exa. não

perder energia, gostaria de informá-lo de que isso é matéria vencida. A Mesa já anunciou

que a questão do livro é só se houver concordância de todos. Não tenho como... Se houver

alguma divergência, serei obrigado a suspender a reunião.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, é isso que pretendo

recuperar, porque, na última reunião que fizemos entre os Srs. Líderes dos partidos, ficou

decidido!

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mas o PT fez uma ressalva! O

SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Ah, sim! Compreendi a ressalva do PT, mas não

sabia que incluía também essa possibilidade de suspender a reunião hoje. Para mim, a

última ressalva não incluía isso. Continuaríamos...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O PT concordou com a discussão

de quinta-feira e se reservou o direito de avaliar a situação.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Inclusive, Sr. Presidente, falo...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está decidido: vou encerrar a

reunião e convocar outra para as 17h.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Mas nós temos o direito também de ficar

sabendo o que houve, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Às 17 horas.


